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راه اندک بودجه 99 تا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شدن

 جزییات بودجه
سال آینده

فرصت امروز: جزییات الیحه بودجه سال آینده به  عنوان چهارمین بودجه قانون برنامه ششم توسعه منتشر شد و روز گذشته از 
سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسالمی شد؛ الیحه بودجه ای که رقم کل آن با رشد ۱۴درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸ 
به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
امسال ۸.۲6درصد افزایش نشان می دهد. دولت در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۲۷درصد 
نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ افزایش یابد، اما شاید مهمترین ویژگی بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کرد آن...

منابع درآمدی بانک ها در بودجه سال آینده ۱۱9 هزار میلیارد تومان شد

تحوالت بودجه در بخش پولی و بانکی
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۲
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شخصیت های حقوقی در بودجه سال آینده چقدر مالیات می دهند؟

مسیرهای درآمدزایی دولت در بودجه 99

چرا گردشگری بهترین صنعت جهان معرفی می شود
بستنی دوندورما: جاذبه پولساز گردشگری

5 درس بازاریابی از ترند »جمعه سیاه«
بررسی ۱6 ایده تازه برای بازاریابی محتوایی 

استراتژی های ساده برندسازی بهتر از طریق شبکه های اجتماعی
برندسازی و تعامل بهینه با مشتریان

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 جوزف کابان
 طراح بوگاتی ویرون

 به فولکس واگن پیوست

5

شاخص بورس در جریان معامالت دومین روز هفته 4 هزار و 
94۲ واحد دیگر رشد کرد و به ارتفاع 33۲ هزار واحد صعود 

کرد. شاخص بورس تهران درحالی دیروز به ارتفاع 
33۲ هزار و 56۷ واحد رسید که می توان...

پرش شاخص بورس تهران به ارتفاع 33۲ هزار واحد

بورس رکورد شکست

یادداشت
آن روی سکه آزادسازی 

نرخ بنزین

عم��ده اقتصاددانان��ی ک��ه دم از 
افزایش قیمت بنزین می زنند، شرایط 
جامعه را تحلیل نمی کنند. آنان صرفا 
به بیان نظریات آکادمیک اقتصادی 
اکتفا می کنند و نه تحلیل ش��رایط. 
در دنیای بیرون از تئوری ها، اقتصاد 
مانند ه��زاران گوی ب��ا زنجیرهای 
به هم پیوسته می ماند که تغییر هر 
یک از آنها می تواند نوس��انات مثبت 
و منفی بر سایر گوی ها داشته باشد. 
نمی شود با تئوری هایی که با فرض 
ثابت ماندن س��ایر متغیرهاست، در 
دنیای واقعی تصمی��م گرفت. برای 
تصمیم گیری و سیاست گذاری باید 
تئوری های اقتصادی، شرایط جامعه، 
تاری��خ اقتصادی، اقتصاد سیاس��ی، 
جغرافیا و فرهنگ را در نظر گرفت، 
ام��ا در جریان افزای��ش اخیر بهای 
س��وخت، اقتصاددانان یادشده تورم 
ناشی از افزایش بنزین را کم تخمین 

می زنند.
براس��اس اقتصاد تاریخ��ی ایران 
می ت��وان گف��ت که افزای��ش بهای 
بنزین نه تنها تورم ناش��ی از افزایش 
هزینه تمام شده را باال می برد، بلکه 
عمده تاثیر آن ب��ر تورم را انتظارات 
شکل می دهد. حساسیت جامعه به 
افزایش ن��رخ بنزین موج عظیمی از 
انتظ��ارات تورم��ی در جامعه ایجاد 

می کند. نه تنها این، بلکه 
3انتظارات تورمی باعث...
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اگر ش��ادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه یک جنبش تدریجی برای رسیدن 
به جامعه خوب در نظر گرفته ش��ود، شادی می تواند یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در 
حوزه اقتصاد ش��ادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر ش��ادی 
اس��ت اما تاکنون مطالعه ای به بررس��ی تأثی��ر متغیرهای اقتصادی روی ش��ادی با الگوی علمی 
رگرس��یون آس��تانه ای پانل در ایران نپرداخته اس��ت، بنابراین عبدالعلی منصف، مژگان معلمی، 
جهانگی��ر بیابانی، مهدی نجاتی و جواد طاهری زاده اناری پ��ور در تحقیقی که نتایج آن با عنوان 
»بررس��ی عوامل اقتصادی مؤثر بر ش��ادی در کش��ورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه ای 
پانل« در آخرین شماره فصلنامه »پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی« منتشر شده، برای یکصد 
کش��ور در بازه سال های ۲005 تا ۲0۱6، در سه س��ناریو اثر هشت متغیر را روی شادی بررسی 
کرده اند. نتایج پژوهش نش��ان می دهد که رابطه ش��ادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری منفی 

و رابطه شادی با درآمد سرانه، سالمت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی مثبت است.
3سناریوی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی

در این پژوهش بررس��ی عوامل مؤثر بر ش��ادی در سه سناریوی مختلف مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته است. سناریوی اول به بررسی میزان اثرگذاری مصرف روی شادی با توجه به تغییرات 
درآمد س��رانه می پردازد. در س��ناریوی دوم، بررس��ی اثرگذاری درآمد سرانه روی شادی با توجه 
به تغییرات نابرابری درآمد مورد ارزیابی قرار گرفته و در س��ناریوی سوم نیز به بررسی اثرگذاری 

شاخص آزادی اقتصادی روی شادی با توجه به تغییرات درآمد سرانه اشاره شده است.
بر طبق نتایج س��ناریوی اول، مخارج مصرفی خانوار روی ش��ادی اثر مثبت دارد که میزان این 
اثرگذاری به اندازه درآمد س��رانه بس��تگی دارد و با توجه به حصول یک حد آس��تانه برای متغیر 
درآمد س��رانه، مخارج مصرف خانوار طبق داده های این پژوهش با دو رژیم متفاوت روی ش��ادی 
اثر می گذارد. در قبل از حد آستانه )یعنی در رژیم اول(، با افزایش درآمد سرانه، مخارج مصرفی 
باعث افزایش شادی می شود و اما هنگامی که درآمد سرانه به یک مقدار مشخص می رسد، تأثیر 
مخارج مصرفی روی شادی بیشتر از حالت قبل از حد آستانه است و بنابراین شادی را بیشتر از 
قبل افزایش می دهد، بنابراین افزایش مخارج مصرفی در کش��ورهای با درآمد سرانه باالتر شادی 

را بیشتر از کشورهای با درآمد سرانه پایین تر افزایش می دهد.
سناریوی دوم به ارزیابی اثرگذاری درآمد سرانه روی شادی مشروط به نابرابری درآمد پرداخته 
اس��ت. در رژیم اول، درآمد سرانه تا مقدار آستانه ای نابرابری درآمد باعث افزایش شادی می شود 
ولی با فراتر رفتن مقدار نابرابری درآمد از مقدار مشخص آستانه ای،  درآمد سرانه تأثیر کمتری بر 
ش��ادی دارد و شادی را کمتر از قبل افزایش می دهد، بنابراین در کشورهایی با نابرابری درآمدی 

باالتر، افزایش درآمد سرانه تاثیرگذاری کمتری روی افزایش شادی این کشورها خواهد داشت.
در س��ناریوی س��وم نیز  اثرگذاری آزادی اقتصادی روی شادی مش��روط به درآمد سرانه شد. 
افزایش آزادی اقتصادی موجب افزایش ش��ادی می ش��ود و این افزایش با باالرفتن درآمد سرانه، 

فزونی نیز می گیرد که اندازه آن نیز قابل توجه است.
عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای جهان

از زمان ارس��طو جس��ت وجوی ش��ادی انس��ان ها برای فیلس��وفان جذاب بوده و بع��د از آن، 
اقتصاددانانی نظیر جرمی بنتام و جان اس��توارت میل و آدام اس��میت نیز بر اهمیت شادی تاکید 
داشته اند. بنتام به عنوان نماینده مکتب اصالت فایده اعتقاد داشت در هر لحظه باید در بین انواع 
امکانات چیزی را برگزید که به افراد بیش��تری لذت برساند. بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیک 
در گذش��ته ب��رای اندازه گیری رفاه فردی توجه خود را معطوف ب��ه ثروت، دارایی، مصرف و پول 
می کردند ولی امروزه مفهومی به نام ش��ادی در مقاس��ه با مفاهیم رفاه مادی جایگاه مناسبی در 
تحلیل های رفاهی بین اقتصاددانان پیدا کرده است. شادی عالوه بر اینکه پدیده ای روان شناختی 
و اجتماعی است، یک پدیده مادی نیز هست که باید آن را از دیدگاه مادی بررسی و تحلیل کرد.

در س��ال های اخیر یکی از جذاب ترین شاخص هایی که در اقتصاد معرفی شده شاخص شادی 
اس��ت. اس��ترلین اولین کسی در آمریکا بود که متوجه شد گرچه در داده های مقطع زمانی، افراد 
ثروتمندتر ش��ادتر هس��تند اما در یک سری زمانی، رش��د اقتصادی همراه با افزایش کلی شادی 
نیست. این ناسازگاری تحت عنوان پارادوکس استرلین شناخته شده است. تحقیقت روی سالمت 
ذهنی نیز که اغلب با نام تحقیقات ش��ادی به آن رجوع می ش��ود، هم در حوزه سیاست و هم در 

حوزه دانش��گاهی، در حال ش��تاب گرفتن است و داده های جهانی سالمت ذهن به طور فزاینده ای 
در هر دو سطح تحلیل اقتصادی خرد و کالن، در حال استفاده هستند.

اقتصاددان��ان زیادی به ارزیاب��ی چگونگی تاثیرگ��ذاری عوامل اقتصادی نظی��ر درآمد،  ثروت 
و اش��تغال و نی��ز عوام��ل غیراقتصادی از جمل��ه ویژگی های ش��خصیتی و عوام��ل اجتماعی و 
جمعیت ش��ناختی روی ش��ادی افراد پرداخته اند. تحقیقات اقتصاد شادی نشان می دهد که افراد 
شادتر می توانند بهره ورتر و نوآورتر باشند که کارشان منجر به سودآوری بیشتر و رشد اقتصادی 
می ش��ود، بنابراین تالش برای اندازه گیری شادی و طراحی سیاست ها برای بهبود شادی با توجه 
به عوامل مؤثر بر آن،  ضروری به نظر می رسد. در اکثر مطالعات انجام شده تاکنون تأثیر متغیرها 
بر ش��ادی به صورت خطی مورد بررسی قرار گرفته و تنها اندک مطالعاتی رابطه غیرخطی برخی 
از متغیرها را روی ش��ادی تحلیل کرده اند که از این دس��ته مطالعات نیز تعداد انگشت شماری به 
بررسی تأثیر آستانه ای پرداخته اند. نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچ مطالعه ای به بررسی 
روند تاثیرگذاری یک متغیر روی شادی توأم با در نظر گرفتن تغییرات یک متغیر دیگر نپرداخته 

است و این مسئله اصلی پژوهش حاضر است.
داده های مورد بررس��ی ای��ن پژوهش با در نظ��ر گرفتن محدودیت های متع��ددی نظیر نبود 
دسترس��ی به داده های ش��ادی بسیاری از کش��ورها و نیز نبود دسترس��ی به داده های برخی از 
متغیرهای این پژوهش در برخی کش��ورها در دوره مورد بررسی جمع آوری شد. متغیرهای مورد 
بررس��ی عبارتند از متغیر ش��ادی به  عنوان متغیر وابسته و هش��ت متغیر مؤثر بر شاید به  عنوان 
متغی��ر توضیح��ی و در نهای��ت، تعداد ۱00 کش��ور در دوره زمانی ۲005 ت��ا ۲0۱6 برای انجام 
تحلیل ها. به طور کلی، مالک اصلی انتخاب کشورها و دوره زمانی این پژوهش، در دسترس بودن 
اطالعات بوده است. بانک جهانی کشورها را براساس میزان درآمد به سه دسته کلی تقسیم کرده 
اس��ت که عبارتند از کشورهای با درآمد باال، کش��ورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد 
پایین. از تعداد ۱00 کش��ور مورد بررسی این تحقیق، تعداد 3۷ کشور با درآمد باال، 5۲ کشور با 

درآمد متوسط و ۱۱ کشور با درآمد پایین بوده اند.
نتایج و دستاوردهای پژوهش درباره تاثیر اقتصاد بر شادی

باید تاکید کرد که به  طور کلی مطالعات گذش��ته در حوزه اقتصاد ش��ادی در دو سطح خرد و 
کالن و در دو س��طح دیگر درون کش��وری و بین کشوری قابل تفکیک است. در سطح خرد، عمده 
مطالعات تالش کرده اند رابطه بین متغیرهای مؤثر بر ش��ادی مثل متغیرهای جمعیت ش��ناختی 
و متغیره��ای فرهنگی و مذهبی را آزمون کنند. در س��طح کالن نی��ز مطالعات تأثیر متغیرهایی 
همچ��ون بیکاری و درآمد و رش��د اقتصادی و متغیرهای نهادی مث��ل آزادی اقتصادی و آزادی 

سیاسی و اندازه دولت را مورد آزمون قرار داده اند.
به تدریج که تحقیقات زیادی روی ش��ادی و رابطه اش با اقتصاد انجام ش��د، این پدیده جایگاه 
مناس��بی در تحلیل ه��ای رفاهی بی��ن اقتصاددانان پیدا کرد. ش��ادی عالوه ب��ر اینکه پدیده ای 
روان شناختی و اجتماعی است، یک پدیده مادی هم هست که باید آن را از دیدگاه مادی بررسی 
و تحلیل کرد. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که شادی براساس نظرسنجی از افراد 

سنجیده می شود.
عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی بر ش��ادی افراد تأثی��ر دارند. مطالعات زیادی در حوزه 
اقتصاد ش��ادی تأثیر شاخص های خرد و کالن اقتصادی و نهادی را بر شادی بررسی کرده اند که 
در این میان، شمار تحقیقات روی ارتباط بین درآمد و شادی بیشتر است. در مطالعات انجام شده 
تاکنون بررس��ی رابطه بیان شادی و تعیین کننده های ش��ادی با استفاده از مدل های رگرسیونی 
خطی و غیرخطی صورت گرفته و استفاده از الگوهای رگرسیون آستانه ای در هیچ مطالعه شادی 

با تعداد متغیرها و کشور و دوره زمانی پژوهش حاضر به چشم نمی خورد.
کشف و تحلیل رابطه برخی از عوامل اقتصادی و نهادی روی شادی با توجه ویژه به یک عامل 
تاثیرگذار دیگر مس��ئله مهمی اس��ت که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. بررسی رابطه 
بین مخارج مصرف خانوار و ش��ادی با توجه به درآمد س��رانه، بررس��ی رابطه بین درآمد سرانه و 
ش��ادی با توجه به نابرابری درآمد و در نهایت، بررس��ی رابطه بین آزادی اقتصادی به عنوان یک 
عامل نهادی و ش��ادی با درنظرگرفتن تغییرات درآمد س��رانه از اهداف اصلی پژوهش حاضر بوده 

است.

3 سناریو درباره تأثیر متغیرهای اقتصادی بر احساس خوشایند زندگی

اثرگذاری اقتصاد بر شادی مردم
در قالب یک پژوهش بررسی شد

تاثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات شرکت ها
در س��ال های اخیر اس��تفاده گسترده از ش��بکه های اجتماعی از طریق ظهور گوشی های هوشمند موجب شده 
اطالعات در هر مکان و زمانی در دسترس باشند و مشتریان بهتر بتوانند با شرکت ها ارتباط برقرار کنند. استفاده 
از شبکه های اجتماعی به تدریج موجب تغییر پلتفرم های استفاده شده برای تبلیغات از رسانه های سنتی به سمت 

شبکه های اجتماعی شده است.
به گزارش ایس��نا، رس��انه های اجتماعی گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هس��تند که با اتکا به 

بنیان های فناورانه وب امکان ایجاد و تبادل محتوای تولیدشده به وسیله کاربران را می دهند.
در پژوهش��ی که درخصوص »اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای کس��ب و کار در ایران« توس��ط مرتضی 
ملکی مین باش رزگاه )استادیار دانشکده اقتصاد( و مهری شهریاری )دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی( با روش 
مصاحبه و نمونه گیری گلوله برفی انجام ش��ده، آمده اس��ت: »تبلیغات س��نتی کسب و کار و رسانه های اجتماعی 
منجر به نگرش مثبت مش��تریان نسبت به برند شرکت می ش��ود و میزان تاثیرگذاری رسانه های اجتماعی بیشتر 

از تبلیغات سنتی است.«
طبق این پژوهش »س��ازمان ها با اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی فرصت هایی را برای افزایش بهره وری، سهم 
ب��ازار، ارزش بازار و س��ودآوری ایج��اد می کنند. رس��انه های اجتماعی فضای جدیدی را ب��رای تبادل اطالعات و 
اظهارنظره��ا بنا نهاده و تغییراتی را در افکار عمومی ایج��اد کرده و به نیروی محرکه مهمی برای ترویج تغییرات 
اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت. عصر دیجیتال فرصت ها و تنش هایی را در روابط کس��ب وکار ایجاد کرده اس��ت. با 
شناس��ایی و ارزیابی تنش ها و فرصت  ها در جهت توس��عه روابط تجاری، عملکرد کسب وکار بهبود یافته و موجب 

ایجاد ارزش افزوده می شود.«
محققان می گویند: »رس��انه های اجتماعی نه تنها برای ش��رکت های بزرگ چندملیتی بلکه برای ش��رکت های 
کوچک و متوسط و سازمان های غیرانتفاعی و دولتی نیز قابل استفاده است. حرکت به سمت رسانه های اجتماعی 
را می توان از طریق چند عامل شرح داد که عبارتند از کاهش نرخ پاسخگویی به بازاریابی برخط مانند بنر و ایمیل 

که برخی نیز وارد هرزنامه می شدند.
توسعه فناوری راهی را برای توسعه زیرساخت های فناوری و ابزارهای جدید ایجاد کرده است و افزایش جمعیت 
برخط نیز به جذابیت  رس��انه های اجتماعی کمک کرده اس��ت. تغییرات جمعیتی که افراد جوان مشتاق به برخط 
بودن داشته و استفاده از کانال های سنتی کاهش یافته است. ترجیح بیشتر مردم به اینترنت، عامل بسیار مهم تر 
نیز هزینه کمتر اس��ت و کمپین )بازاریابی( ویروس��ی، مشتریان بیشتری را در مقایس��ه با کمپین تلویزیونی و با 

هزینه کمتر جذب می کنند.«
یافته ها نش��ان  می دهند: »از جمله مزایا و فرصت های ایجادشده، تحول عظیم در عرصه کسب و کار و بازاریابی 
اینترنتی است. در واقع با گسترش روزافزون استفاده از رسانه های اجتماعی، کسب وکار و بازاریابی از طریق این 
وس��ایل ارتباط جمعی جان تازه به صنایع بخش��یده و با استفاده از این ابزارهای جدید، مشتریان را به خود وفادار 
ساخته است چراکه این رسانه ها در واقع ابزاری قدرتمند برای سازمان ها جهت رسیدن به مخاطبان هدف هستند.
اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی منجر به خلق فرصت ها و ایجاد کس��ب و  کاری جدید و افزایش درآمد ناشی از 
فروش بیش��تر می ش��ود. رسانه های اجتماعی به کاربران توانایی انتخاب و فیلتر محتوا را می دهند. نام های تجاری 
به منظور آگهی کردن نام تجاری خود،  جلب مشارکت و توسعه و تبلیغات دهان به دهان در این گونه پایگاه های 
اجتماعی حضور پیدا می کنند.« شهریاری می گوید: از دیگر فرصت ها که کسب و کار می تواند از آن استفاده کند 
ارتباطات دوطرفه اس��ت، بیش��تر شرکت ها از رس��انه های اجتماعی برای ارتباط با اشخاص خارج از شرکت مانند 
مش��تریان، فروش��ندگان، و عموم مردم استفاده می کنند و روابط خود با شرکا و مشتریان خود را مدیریت کرده و 

تصویر شرکت شان را بهبود می دهند.
برخی ش��رکت ها نیز آن را برای ارتباطات داخلی و رقابت با ش��رکت های دیگر به کار می گیرند و به ش��رکت ها 
اجازه می دهند تا با مصرف کنندگان نهایی با هزینه  نسبتا کم و سطح باالیی از بهره وری نسبت به ابزارهای سنتی 
ارتباطات، تعامل به موقع و مس��تقیم داش��ته باشند. این شبکه ها مدل های کسب و کار جدیدی را ایجاد و موجب 
تغییرات از لحاظ بازاریابی، عملیات و مدیریت ش��ده اس��ت. دسترسی آسان تر به اینترنت؛ رشد کاربران اینترنتی، 
اینترنت سریع تر و بهتر، گسترش سریع بازارهای جدید همه نشان دهنده عواملی است که شرکت را ممکن است 

تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه این پژوهش آمده اس��ت: اعتماد با توجه به محیط و فرهنگ های کش��ورهای مختلف  متفاوت است و 
جزء یکی از عوامل مهم در استفاده از رسانه های اجتماعی است. یکی از مهمترین مسائل در رسانه های اجتماعی 
امنیت و محرمانه بودن آن اس��ت. نقش دولت در جلوگیری از آزار و اذیت و ش��ایعات بی اساس سازمان ها نیز مهم 
اس��ت و دولت ها وب س��ایت های رس��انه اجتماعی را از نظر  انطباق یا تخطی از الزامات حقوقی، آداب و رس��وم 

اجتماعی و مشوق های اقتصادی ارزیابی می کنند.

علی نصیری
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: جزییات الیحه بودجه سال آینده به  عنوان چهارمین بودجه 
قانون برنامه ششم توسعه منتشر شد و روز گذشته از سوی رئیس جمهور 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد؛ الیحه بودجه ای که رقم کل آن با رشد 
۱۴درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸ به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. همچنین بودجه عمومی دولت در س��ال آینده 563 هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به امسال ۸.۲6درصد افزایش نشان می دهد. دولت 
در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی نزدیک به 
۲۷درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ افزایش یابد، اما شاید مهمترین 
ویژگی بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کرد آن باشد. در 
این میان، الیحه بودجه س��ال آینده تقریبا ۱۱ هزار میلیارد تومان فاصله 

دارد تا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شود.
بررس��ی جزییات الیحه بودجه س��ال آینده نشان می دهد بودجه ۹۹ از 
حیث منابع به یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد رس��یده است؛ این بودجه از 
دو بخش بودجه عمومی و بودجه ش��رکت های دولتی، موسسات انتفاعی 

وابسته به دولت و بانک ها تشکیل می شود.
مناب��ع بودجه عموم��ی دولت از لحاظ درآمدها و واگ��ذاری دارایی های 
س��رمایه ای و مالی و مص��ارف بودجه عمومی دول��ت از حیث هزینه ها و 
تملک دارایی های سرمایه ای و مالی 563 هزار میلیارد است. به این ترتیب، 
منابع عمومی بالغ بر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اس��ت و درآمد اختصاصی 
وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیز بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان اعالم شده 
است. از سوی دیگر، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 
وابس��ته به دولت از لحاظ درآمدها و س��ایر منابع تامین اعتبار یک هزار و 
۴۸3 هزار میلیارد تومان و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها یک هزار و 

۴۸3 هزار میلیارد تومان است.
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه چقدر است؟

به گزارش خبرآنالین، براس��اس تبصره یک الیحه بودجه س��ال آینده، 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز ۲0درصد تعیین ش��ده اس��ت. بانک مرکزی مکلف 
است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این 
وجوه و س��هم ۱۴.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام 

و میعانات گازی )معاف از تقس��یم سود سهام دولت( و سهم ۱۴.5درصد 
شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی )معاف 
از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم 3درصد 
موض��وع ردیف درآمدی ۲۱0۱0۹ جدول ش��ماره 5 این قانون اقدام کند. 
به این ترتیب، این مبالغ به  صورت ماهانه واریز شده و از ماه یازدهم سال 

محاسبه و تسویه می شود.
در ای��ن میان، گزارش هزینه کرد وجوه س��هم ۱۴.5درصدی مربوط به 
سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس 
شورای اسالمی و کمیسیون های »برنامه و بودجه و محاسبات« و »انرژی« 

مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه  کشور ارائه می شود.
درآمد مالیاتی دولت ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر شد

دولت در الیحه بودجه سال آینده حدود ۱۹5 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی پیش بینی کرده است. مجموع منابع عمومی در الیحه بودجه سال 
آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت ک��ه از این منابع، 
ح��دود ۲6۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین ش��ده و از این 
رق��م ۱۹5 هزار میلیارد تومان را مالیات تش��کیل می دهد. درآمد مالیاتی 
پیش بینی شده برای سال ۱3۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲3 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی اس��ت که در س��ال ۱3۹۸، 
حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان 
هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. افزایش 
درآمدهای مالیاتی براساس پایه های جدید جزو برنامه های دولت در سال 

آینده بوده است.
بررس��ی الیحه بودجه ۹۹ کل کش��ور همچنین نش��ان می دهد دولت 
دوازدهم به وزارت اقتصاد اجازه داده اس��ت تا در س��ال آینده تا سقف ۴0 
هزار میلیارد ریال ام��وال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به 
اس��تثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸3 قانون اساسی را بدون رعایت 
تش��ریفات مربوط ب��ه تصویب هیات وزی��ران مندرج در م��اده ۱5 قانون 
محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی 
به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱0۲۲۱ واریز کند. 
مطابق با الیحه بودجه س��ال ۹۹ کل کش��ور، تمامی دستگاه های اجرایی 

مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
سال آینده چقدر یارانه نقدی پرداخت می شود؟

تبص��ره ۱۴ الیحه بودجه س��ال ۱3۹۹ به بخش هدفمندکردن یارانه ها 
ارتب��اط دارد. طب��ق این بخش از الیحه بودج��ه، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف اس��ت با استفاده از تمامی بانک های اطالعاتی و براساس 
معیارها و ضوابطی که توس��ط این وزارتخانه تعیین می ش��ود، نس��بت به 
شناس��ایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام 

کند.
در تبصره هدفمندی یارانه ها در س��ال آینده مجموع ۲50 هزار میلیارد 
تومان یارانه پیش بینی ش��ده که در بخش های مختلف توزیع خواهد شد. 
این در حالی اس��ت که برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ۴۲ هزار 
و ۸00 میلی��ارد توم��ان تعیین ش��ده که در قیاس با س��ال جاری تفاوت 
چندانی ندارد و این رقم برای پرداخت یارانه به حدود ۷۸ هزار نفر در سال 

اختصاص پیدا می کند.
همچنین 3۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیش��ت خانوارها 
پیش بینی ش��ده که همان طرحی اس��ت که اخیرا با اجرای سهمیه بندی 
بنزین به تناس��ب اعضای خان��وار در هر ماه مبلغی به حس��اب آنها واریز 
می ش��ود. طرح حمایت معیش��تی خانوار حدود 60 میلی��ون نفر را دربر 
می گیرد که مجموع ۱۸ میلیون خانوار است. در این میان، براساس تبصره 
۱۴ الیحه بودجه سال آینده، منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به 
قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش 

افزوده و سهم ۱۴.5درصد شرکت ملی نفت ایران نیست.
 عوارض ش��هرداری ها و دهیاری ها از ف��روش حامل های انرژی موضوع 
م��اده 3۸ قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده و جداول پرداختی )مصارف( این 
تبصره، پس از وصول ظرف مدت یک س��ال به حساب تمرکز وجوه وزارت 
کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. همچنین 
براس��اس الیحه بودجه س��ال ۹۹ کل کشور، بدهی س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت تنخواه دریافت بابت 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ تا سقف 5۷ هزار میلیارد ریال 

به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد.

راه اندک بودجه 99 تا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شدن

جزییات بودجه سال آینده

رئیس جمهور صبح دیروز برای ارائه الیحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسالمی 
رفت و به تش��ریح کلیات و مهمترین نکته های بودجه س��ال آینده پرداخت. شاید 
مهمترین کلیدواژه سخنان روحانی در بهارستان آنجا بود که درباره ویژگی بودجه 
س��ال آینده گفت: بودجه ۹۹ بودجه ایستادگی و اس��تقامت در برابر تحریم است. 

این بودجه به دنیا اعالم می کند که علی رغم تحریم، کشور را اداره خواهیم کرد.
در ادامه این گزارش به بازخوانی ۲3 نکته ای که رئیس جمهور درباره بودجه سال 

آینده در بهارستان گفت، می پردازیم:
* در بودجه س��ال ۹۹ چند موضوع حائز اهمیت اس��ت؛ بودجه ما در سال آینده 
مثل سال جاری، بودجه ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم هاست. این بودجه اعالم 

می کند علی رغم تحریم ها، ما کشور را اداره می کنیم.
* بودجه سال ۹۹ خیلی بر نفت تکیه ندارد. درآمدی که برای فروش نفت خام و 
گاز در نظر گرفته شده با بودجه عمرانی به هم نزدیک است. ۷0 هزار میلیارد تومان 

برای سال آینده بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.
* بودجه عمرانی کشور از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۷0 هزار میلیارد 

تومان در سال ۹۹ یعنی حدود شش برابر افزایش یافته است.
* در ابت��دای دولت یازده��م خودکفایی غذایی 5۷درصد ب��ود و امروز به باالی 

۷۴درصد رسیده است و تا پایان سال آینده به بیش از ۸۲درصد خواهد رسید.
* تولید بنزین ما در روز در پایان امسال به ۱۱0 میلیون لیتر می رسد درحالی که 
در آغ��از دول��ت یازدهم، تولید بنزین ما در روز 5۲ میلیون لیتر بود و با طرحی که 
درباره بنزین اجرا ش��ده است، امیدواریم که خودکفایی بنزین ما تا سال های آینده 

ادامه پیدا کند.
* طرح تحول س��المت هم مثل گذش��ته در س��ال آینده ادامه خواهد یافت. از 
افتخارات بزرگ دولت، طرح تحول س��المت است و تا پایان دولت دوازدهم هم در 

کنار این طرح خواهیم بود.

* از لحاظ هزینه های س��المت 3۷ رصد هزینه ها به گ��ردن مردم بود، امروز به 
جای 3۷درصد، این رقم در ش��هرها به ۱0درصد و در روس��تاها به 5درصد کاهش 

یافته است.
* در سال ۹۸ یک مسئله اساسی برای ما بهبود قدرت خرید مردم و شرایط زندگی آنان 
بود. این مس��ئله در بودجه ۹۹ هم مورد توجه ماس��ت چراکه ما می دانیم در شرایط فشار و 

تحریم، مردم در سختی هستند و قدرت خرید آنان کاهش یافته است.
* صادرات، واردات و جابه جایی ارز ما در دنیا با مش��کالت زیادی توأم اس��ت و 
صادرات نفت ما هم مشکالتی دارد اما تالش ما این است که سختی معیشت مردم 

را کاهش دهیم.
* در س��ال ج��اری ارز ۴۲00 تومانی را برای تهیه کاالهای اساس��ی اختصاص 
داده ایم. در بودجه ۹۹ هم مجدداً ارز ۴۲00 تومانی را برای تأمین کاالهای اساسی 

در نظر گرفته ایم.
* هم��ه می دانید که ارز چندنرخی، کار بس��یار س��ختی اس��ت چراک��ه باید از 
سوءاس��تفاده و فس��اد جلوگیری کرد اما در عین حال، دولت این مسئله را تحمل 
می کند تا مردم در فش��ار نباش��ند و بر این اساس س��ال آینده هم تأمین کاالهای 

اساسی با ارز ۴۲00 تومانی خواهد بود. 
* تامین کاالهای غیراساسی هم با ارز نیمایی خواهد بود و ما در این بودجه، ارز 
نیمایی را ۸500 تومان مدنظر قرار دادیم بنابراین تالش ما این اس��ت که معیشت 

مردم در سختی نباشد.
* ان ش��اءاهلل ما بتوانیم ش��بکه ملی اطالعات داخلی را آنچنان تقویت کنیم که 
مردم بتوانند برای نیازمندی های خود، نیازی به خارج نداش��ته باش��ند و اخیرا هم 
مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادند که ان شاءاهلل در شورای عالی فضای 

مجازی آن را پیگیری می کنیم.
* در بودجه سال آینده، حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان کشوری 

و لش��کری ۱5درصد افزایش پیدا می کند. همسان سازی حقوق بازنشستگان ادامه 
پیدا می کند و اجرا می شود.

* مس��ئله مبارزه با فقر مطلق به عنوان یک مس��ئله مهمی که در چند س��ال 
گذشته در دولت دوازدهم آن را دنبال کردیم، امسال هم با اعتبار بیشتری پیگیری 

و دنبال می شود.
* اعتبار الزم برای رتبه بندی معلمان در این بودجه پیش بینی شده است.

* بخ��ش ب��زرگ مدیریت طرح های ملی را به اس��تان ها واگ��ذار کردیم که مطالبه 
استان ها و نمایندگان بود. برای سال آینده 650 طرح ملی به استان ها واگذار شده است.

* دستگاه های اجرایی ما بودجه هایش برنامه محور خواهد شد.
* دول��ت تالش می کن��د برای کوچک س��ازی و عدم تصدیگ��ری و بنابراین در 

دارایی های مازاد در سال آینده تالش می شود که واگذاری انجام شود.
* یکصد ردیف هزینه ای بودجه حذف ش��ده و بودجه شرکت های دولتی امسال 
یک ماه زودتر خدمت مجلس تقدیم ش��ده است. در بودجه سال آینده شرکت های 

دولتی ما ۲00هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد.
* ۲۷0 ه��زار میلیارد تومان در س��ال آینده اعم از دولت یا ش��رکت های دولتی 

سرمایه گذاری می کنند که باعث شکوفایی خواهد بود.
* الیحه بودجه س��ال ۹۹ از حیث منابع و مصارف به میزان ۱۹ میلیون و ۸۸۷ 
هزار و 3۷۱ هزار میلیارد ریال است که منابع بودجه عمومی دولت 5 میلیون و 63۸ 

هزار و ۲۹3 هزار میلیارد ریال است.
* مناب��ع عمومی بودجه ما در واقع اگر بخواهیم به صورت خالصه بگوییم ۴۸۴ 
هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است که می شود ۴ میلیون و 
۸۴5 هزار و ۹6۸ هزار میلیارد ریال، درآمد اختصاصی وزارتخانه ها ۷۲۹ هزار و 35۲ 
هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و بودجه شرکت های دولتی ۱۴ میلیارد و ۸3۹ 

هزار و ۴5۸ هزار میلیارد ریال مدنظر قرار گرفته شده است.

۲3 نکته از سخنان رئیس جمهور درباره بودجه سال 99 در بهارستان

بودجه استقامت در برابر تحریم

نگاه

به بهانه ارائه بودجه سال آینده به مجلس
تغییرات بودجه 99 در یک نگاه

الیح��ه بودجه س��ال ۹۹ این ب��ار با اصالحات س��اختاری تقدیم 
مجلس شده است و ازجمله این اصالحات می توان به برنامه محوری 
به ج��ای ردیف مح��وری، تدوین س��ند اجرایی، بودجه دوس��االنه، 
بازبین��ی هزینه ها و قطع وابس��تگی بودجه به نفت اش��اره کرد. به 
همین بهانه در این گزارش س��عی ش��ده مهمترین تغییرات الیحه 

بودجه به صورت خالصه ارائه شود.
* برنامه محوری به  جای دس��تگاه و ردیف محوری: روال پیشین 
بودجه ریزی براس��اس ردیف محوری بود؛ یعنی بودجه دس��تگاه ها 
براس��اس ردیف های موجود در آن در نظر گرفته می شد و بنابراین 
هر دس��تگاهی که ردیف بیش��تری داش��ت، بودجه بیش��تری نیز 
دریافت می کرد. به گزارش ایسنا، عمدتاً سازمان ها و وزارتخانه ها و 
بخش هایی که درخواس��ت افزایش بودجه داشتند، سعی می کردند 
ردیف بیش��تری را برای خود تعریف کنند. روال نیز به اینگونه بود 
که هر قسمتی که برای آن ردیف تعریف می شد از بودجه جدیدی 
بهره مند می ش��د و به همی��ن دلیل این بخش ها س��عی می کردند 
بودجه خ��ود را طوری برنامه ریزی کنند که تا پایان س��ال مصرف 

شود، زیرا در غیر این صورت در سال بعد قابل استفاده نبود.
در اصالحی��ه بودج��ه ق��رار ش��ده بودجه دس��تگاه ها براس��اس 
برنامه های ارائه ش��ده از س��وی آنه��ا تخصیص یاب��د، یعنی بودجه 
دس��تگاه ها براس��اس برنامه های ش��ان تخصیص می یابد و نه تعداد 
زیرمجموعه های ش��ان؛ ت��ا از ای��ن طریق بهره وری س��ازمان ها نیز 
افزایش یابد. تاکنون سازمان ها برای دریافت بودجه بیشتر در ایجاد 
دس��تگاه و ردیف با یکدیگر رقابت می کردن��د که منجر به افزایش 
هزینه می ش��د. پروژه های نیمه تمام حاصل همین نوع بودجه ریزی 
اس��ت. حاال در اصالح صورت گرفته، سازمان یا وزارتخانه به عنوان 
سیاس��ت گذار بای��د برنامه ارائ��ه دهد و پ��س از تخصیص بودجه، 

بخش های زیرمجموعه، اجرای آن را برعهده می گیرند.
* تدوین س��ند اجرایی: تاکنون مبادله موافقتنامه در س��ال اجرای 
بودجه انجام می شد و همین موضوع سبب می شد که در برخی مواقع، 
مبادله موافقتنامه تا نیمه های سال طول بکشد و سبب تاخیر در اجرای 
کار می ش��د ولی در اصالحیه جدید، موافقتنامه به سند اجرایی برنامه 
تبدیل ش��ده و از ابتدای سال، پروژه ها و برنامه ها قابل اجراست چون 
مجلس با تخصیص بودجه به آنها موافقت کرده اس��ت. به طور مثال، 
امسال هنوز بسیاری از موافقتنامه ها مبادله نشده ولی در الیحه جدید 
بودجه، مبادله نامه ها باید ابتدای سال ابالغ شود. مبادله موافقتنامه به 
جای س��ال اجرای بودجه به س��ال تدوین بودجه )سال پیش از اجرا( 
منتقل شده و دستگاه ها برنامه زمان بندی خود را برای دریافت بودجه 
ارائ��ه می دهند و س��ازمان برنامه و بودجه نی��ز آن را برای تصویب به 
مجل��س می برد. حاال ممکن اس��ت قانونگذار تا پایان س��ال برخی از 
برنامه ه��ا را حذف و برخی دیگر را در اولویت قرار دهد ولی س��ازمان 
برنامه و بودجه در فروردین، برنامه را مطابق نظر مجلس به دستگاه ها 
ابالغ می کند و در طول س��ال بر چگونگی اجرای آن نظارت می کند. 
با این ش��یوه روند مبادله برخی موافقتنامه ها در روزهای پایانی س��ال 
برچیده می شود، بنابراین موافقتنامه به سند اجرایی تغییر نام می دهد و 
روند تخصیص بودجه هم به صورت قسطی و براساس سطح پیشرفت 

کار خواهد بود.
* بودجه دوس��االنه: با توجه به نوسان شرایط اقتصادی و سیاسی و 
لزوم دوراندیشی و تدبیر برای آینده مقرر شده بودجه به جای ساالنه، 
دوساالنه دیده ش��ود؛ به طور مثال، دستگاه ها امسال باید برنامه سال 
۱۴00 را ه��م در نظر بگیرن��د و آن را به دولت اطالع دهند. البته قرار 
نیس��ت هیچ دخل و تصرفی در آن ایجاد ش��ود و این کار صرفاً برای 
آمادگی اجرای بودجه برای س��ال های آینده انجام می شود. قرار است 
در قانون هفتم توس��عه، بودجه به صورت پنج س��اله دیده شود. البته 
طبق قانون فقط بودجه س��ال اول تصویب می شود و بودجه سال های 
بعد برای پیش بینی ارقام، برنامه ها و جهت گیری هاست. در یک جمله، 

بودجه دوساالنه برای آینده نگری است.
* بازبین��ی هزینه ها: با توجه به حدود ۹ هزار برنامه و حدود هزار و 
اندی دستگاه الزم است که ضرورت وجود دستگاه  ها، امکان ادغام آنها 
و واگذاری آنها به بخش خصوصی از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه 
بررسی شود. بخشی از اینها در الیحه بودجه دیده می شود و بخشی از 
آن هم فراتر از الیحه است. به عنوان مثال، بررسی رابطه دولت با بودجه 
صندوق توس��عه ملی یا تشکیل وزارت انرژی یک موضوع فرابودجه ای 
است ولی بخش مربوط به بودجه آنها مربوط به الیحه است. در نتیجه، 
باید مشخص شود که کدام دستگاه سیاست گذار، کدام دستگاه مجری 
و کدام دستگاه ها قابل ادغام است؛ کدام دستگاه ها باید منحل شوند و 

به بخش خصوصی واگذار شوند.
*  تمرکززدایی و استان ها: در استان ها هم سیاست گذار بخشی وجود 
دارد و ش��ورای برنامه ریزی. سیاست گذار بخشی، سازمانی مثل جهاد 
کشاورزی است که تعریفی برای کش��اورزی دارد و می گوید کجا چه 
محصولی کاش��ته شود. از سوی دیگر، در استان ها شورای برنامه ریزی 
هم مش��غول فعالیت است که بعضاً برنامه ریزی های این دو مقابل هم 
قرار می گیرد. مثال وزارت کشاورزی می گوید کاشت برنج در یک استان 
ممنوع شود ولی شورای برنامه ریزی استان با آن مخالفت می کند. برای 
حل این مش��کل، پروژه های عمرانی که شامل سه بخش ملی، استانی 
و ملی اس��تانی می شوند به استان ها واگذار می شود؛ با این توضیح که 
بخش ملی قابل واگذاری به استان ها نیست؛ مثل انتقال آب بین چند 
اس��تان که از لحاظ امنیتی صالح نیس��ت به یک اس��تان واگذار شد. 
البته در پروژه هایی که به اس��تان داده می ش��ود نباید برنامه استان با 

سیاست گذار بخشی در تناقض باشد.
* قطع وابستگی بودجه به نفت: در الیحه جدید بودجه، وابستگی 
بودج��ه جاری به نفت حذف ش��ده ک��ه از مهمترین اهداف اصالح 
س��اختار بودجه بوده اس��ت. در نتیجه، دارایی سرمایه ای )نفت( به 
تملک دارایی س��رمایه ای )طرح های عمرانی( تبدیل می ش��ود تا از 
بروز آس��یب های آن از جمله تورم، رکود و بیکاری جلوگیری شود. 
با توجه به اینکه این عوامل وابس��ته به درآمد هستند و رقم مالیات 
هم ثابت اس��ت، تغییر قیمت نف��ت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، 
بنابراین باید رابطه بودجه با نفت قطع شود تا کسری بودجه ایجاد 
نشود. حاال امسال بهترین زمان برای قطع وابستگی نفت به بودجه 
و اتصال آن به تملک دارایی س��رمایه ای یا همان طرح های عمرانی 
اس��ت. این کار سبب قطع رابطه نفت با بودجه، برنامه ریزی عمرانی 
دوس��االنه، برنامه ریزی تولید اش��تغال زای دوس��االنه و برنامه ریزی 

برای فقرزدایی اشتغال زا می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بررسی جزییات الیحه بودجه سال ۹۹ از کاهش وابستگی 
نفتی بودج��ه با افزایش ۲3 ه��زار میلیارد تومانی درآمده��ای مالیاتی و 
همینطور افزای��ش ۴5 هزار میلیارد تومانی واگ��ذاری دارایی های دولتی 
حکایت دارد. با کاهش صادرات نفت ایران به واس��طه تحریم ها در یکی دو 
سال گذش��ته، این توفیق اجباری برای اقتصاد ایران حاصل شده است تا 
درآمدهای نفت و گاز در بودجه سال ۹۹ به حداقل ممکن برسد. همچنین 
نح��وه هزینه کرد ای��ن درآمدهای نفتی در بودجه س��ال آینده متفاوت از 

بودجه سال های گذشته است.
رئیس جمهور روز گذش��ته الیحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال 
آین��ده را به مجلس ارائه کرد و حاال دقیق تر می توان به بررس��ی جزییات 
مناب��ع و مصارف بودجه ۹۹ پرداخت. به  طور خالصه، منابع بودجه س��ال 
آین��ده ۱۹ میلیون و ۸۸۷ ه��زار و 3۷0 میلی��ارد و ۹۱0 میلیون ریال و 
مصارف بودجه نیز برابر با همین رقم تعیین ش��ده است. همچنین منابع 
عموم��ی بودجه حدود ۴میلیون و ۸۴5 هزار و ۹6۸ میلیارد و 66 میلیون 
است. درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی نیز حدود ۷۹۲ 

هزار و 3۲۴ میلیارد و ۹۸3 میلیون ریال اعالم شده است.
بودجه ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسس��ه های انتفاعی وابسته به 
دول��ت از نظر درآمدها و س��ایر منابع تامین اعتبار ح��دود ۱۴ میلیون و 
۸3۹ هزار و ۴5۷ میلیارد و 6۸۹ میلیون ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر 
پرداخت ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. درآمدهای 
مالیاتی هم یک میلیون و ۹50 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده و 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 

۲0درصد تعیین شده است.
بیشترین درآمد دولت در بودجه از کدام بخش هاست؟

راه های درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده شامل ۴۸.۲ هزار میلیارد 
توم��ان درآمد نفتی، ۱۹5 هزار میلی��ارد تومان درآمد مالیاتی، ۴۹.5 هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال و همچنین 30 هزار 

میلیارد تومان درآمد حاصل از مالکیت دولت است.
اگرچه میزان درآمدهای نفتی در بودجه ۱05 هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته اس��ت، اما دولت 6۸ هزار میلیارد تومان تنها از دو محل درآمدهای 

مالیاتی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول افزایش درآمد در نظر گرفته 
اس��ت. در هر کدام از بخش های دیگر درآمدی نی��ز افزایش درآمد اتفاق 
افتاده است تا ضمن جبران کاهش منابع حاصل از فروش نفت، وابستگی 

بودجه به نفت به میزان قابل توجهی کم شود.
به گ��زارش ایرنا، مناب��ع حاصل از نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی در کل 
درآمده��ای دولت به میزان ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد و 600 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۹۸، سهم 
این درآمدها ۱53 هزار میلیارد تومان بود، بنابراین میزان درآمدهای نفتی 
در بودجه امسال حدود ۱05 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. سهم 
درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه س��ال آینده، بیش از ۱۹5 هزار میلیارد 
توم��ان پیش بینی ش��ده  که حدود ۲3 هزار میلیارد تومان بیش��تر از رقم 
مصوب امس��ال است. در بودجه ۹۸، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۱۷۲ 
هزار میلیارد تومان مصوب ش��ده بود که طی هش��ت ماه نخست امسال، 

حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
درآمد 49.5 هزار میلیارد تومانی از واگذاری اموال

همچنی��ن فروش و واگذاری اموال، مس��یر دیگری اس��ت که دولت در 
بودجه س��ال ۹۹ برای درآمدزایی اعالم کرده اس��ت. دولت دوازدهم برای 
سال آینده، ۴۹ هزار و 5۴5 میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان درآمد از فروش 
و واگ��ذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی کرده که این رقم هزار و 

۲۴۷ میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی بودجه است.
در بودجه س��ال ۹۸، منابع حاصل از ف��روش و واگذاری اموال منقول و 
غیرمنق��ول تنها ۴ه��زار و 500 میلیارد تومان حاصل ش��ده بود، بنابراین 
دولت روحانی، درآمد خود از واگذاری اموالش را بیش از ۴5 هزار میلیارد 
تومان افزایش داده است. فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی، فروش و 
واگذاری اراضی، فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه ها، فروش پادگان ها 
به شهرداری، فروش خانه های سازمانی، فروش زندان های قدیمی، فروش 
دارایی های وزارت راه وشهرسازی، مولدسازی دارایی های دولت و ... از جمله 

اموال منقول و غیرمنقول دولت به حساب می آیند.
مس��یر دیگر دولت برای درآمدزایی در بودج��ه ۹۹، درآمد حاصل از 
مالکیت اس��ت که درآمدی 30 هزار میلیارد تومانی برای آن پیش بینی 

ش��ده اس��ت. درآمدهای حاص��ل از مالکیت دولت برای س��ال آینده با 
افزایش بیش از 5 هزار میلیارد تومانی نس��بت به س��ال گذش��ته، 30 
هزار و 50۸ میلیارد و 6۴5 میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
ای��ن منبع درآمدی در بودجه امس��ال، ۲5 ه��زار و ۲60میلیارد تومان 

تعیین شده بود.
دولت همچنین برای س��ال آینده 5 هزار و 65۴ میلیارد و 600 میلیون 
تومان درآمد از محل »جرائم و خس��ارات« پیش بین��ی کرده که بیش از 
6۲۷ میلیارد تومان بیش��تر از س��ال ۹۸ اس��ت. در عین حال، ۱۸هزار و 
6۲3 میلی��ارد و ۱۱0 میلیون تومان نیز »درآمدهای متفرقه« برای دولت 
پیش بینی ش��ده که 3 هزار میلیارد تومان از امس��ال بیشتر است. دولت 
همچنین ۱۱ هزار و ۲۷۴ میلی��ارد و ۹50 میلیون تومان »درآمد حاصل 
از فروش کاال و خدمات« برای س��ال ۹۹ خود پیش بینی کرده که ۱500 

میلیارد تومان بیش از سال گذشته است.
اشخاص حقوقی در بودجه چقدر مالیات می دهند؟

مالیات مهمترین جایگزین درآمدی به جای نفت در بودجه س��ال آینده 
اس��ت و مالیات اش��خاص حقوقی در بودجه ۹۹ بیش از ۴۴ هزار میلیارد 
توم��ان تعیین ش��ده که 3۱ ه��زار میلیارد توم��ان آن را بخش خصوصی 

می پردازد.
سهم درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال آینده، بیش از ۱۹5 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده  که حدود ۲3 هزار میلیارد تومان بیشتر از 
رقم مصوب امس��ال است. از این میزان، مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار 
میلیارد و ۲۲6 میلیون تومان است، به طوری که سهم مالیات شرکت های 
دولتی 6 هزار میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان و مالیات علی الحساب اشخاص 

حقوقی دولتی 5 هزار میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان است.
مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی نیز ۱6میلیارد و 666 میلیون 
تومان اس��ت. مالیات شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی 
ه��م ۱00 هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. مالیات بنگاه ه��ای اقتصادی 
زیرمجموعه نیروهای مس��لح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز ۱00 
هزار تومان و مالیات اش��خاص حقوق��ی غیردولتی یعنی بخش خصوصی 

3۱هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان اعالم شده است.

شخصیت های حقوقی در بودجه سال آینده چقدر مالیات می دهند؟
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آن روی سکه آزادسازی نرخ بنزین

عمده اقتصاددانانی که دم از افزایش قیمت بنزین می زنند، شرایط جامعه را 
تحلیل نمی کنند. آنان صرفا به بیان نظریات آکادمیک اقتصادی اکتفا می کنند 
و نه تحلیل ش��رایط. در دنیای بیرون از تئوری ها، اقتصاد مانند هزاران گوی با 
زنجیرهای به هم پیوسته می ماند که تغییر هر یک از آنها می تواند نوسانات مثبت 
و منفی بر س��ایر گوی ها داشته باشد. نمی شود با تئوری هایی که با فرض ثابت 
ماندن سایر متغیرهاست، در دنیای واقعی تصمیم گرفت. برای تصمیم گیری و 
سیاست گذاری باید تئوری های اقتصادی، شرایط جامعه، تاریخ اقتصادی، اقتصاد 
سیاس��ی، جغرافیا و فرهنگ را در نظر گرفت، اما در جریان افزایش اخیر بهای 
سوخت، اقتصاددانان یادشده تورم ناشی از افزایش بنزین را کم تخمین می زنند.

براس��اس اقتصاد تاریخی ایران می توان گفت که افزایش بهای بنزین نه تنها 
تورم ناشی از افزایش هزینه تمام شده را باال می برد، بلکه عمده تاثیر آن بر تورم 
را انتظارات شکل می دهد. حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین موج عظیمی 
از انتظارات تورم��ی در جامعه ایجاد می کند. نه تنها این، بلکه انتظارات تورمی 
باعث کاهش عرضه می ش��ود و این خود پیام های ش��دید تورم در اثر مستقیم 
و غیرمس��تقیم افزایش بهای بنزین را می دهد. البت��ه نکته ای که اکنون دیگر 
مورد توجه همگان است بنزین دالری و درآمد ریالی است، اما بنزین دالری از 
کجا می آید؟ بیشتر افرادی که این پیشنهاد را می دهند همان گروهی هستند 
که در چند س��ال گذشته دائما با حمایت های شان از دهک های باال ایجاد موج 
گرانی از طریق افزایش نرخ ارز و بنزین را به سیاستمداران منتقل کرده اند. آنان 
می گویند نرخ ارز را با تورم افزایش دهید و سپس می گویند قیمت بنزین را با 
تورم افزایش دهید. در این زمان که با افزایش بنزین و ارز موج تورم و سوداگری 
در جامع��ه بیداد می کند، دوباره می گویند باز نرخ ارز را با تورم افزایش دهید و 
این چرخه باطل طی چند سال گذشته چندین بار تکرار شده است، اما همچنان 

نمی خواهند این موضوع را قبول کنند.
یارانه ای که به اقش��ار ضعیف می دهیم، چیزی بس��یار کمتر از میزان هزینه 
ناش��ی از تورم در جامعه اس��ت و در واقع، از جیب اقشار ضعیف برداشته ایم و 
به واسطه افزایش تورم به جیب ثروتمندان ریخته ایم. آری، آمپول های اقتصادی 
درد دارد، اما این درد برای اقشار ضعیف است، نه برای ثروتمندان. واقعیت این 
سیاس��ت برخالف ظاهر حمایتی آن از اقشار ضعیف، به نفع ثروتمندان است. 
آنان هستند که با افزایش نرخ تورم، دارایی های شان بدون آنکه مالیاتی بدهند، 
چند برابر می شود و این اقشار ضعیفند که با دریافت اندک یارانه زیر فشار تورم 

له می شوند.
براس��اس یک مقاله، در ایران یک درصد افزایش قیمت بنزین چیزی حدود 
۱.۱۱درصد تورم را افزایش می دهد که با فرض افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 
۱500 تومان تورمی حدود 55.5درصد و با فرض افزایش قیمت بنزین به 3000 
توم��ان تورمی ح��دود 333درصد به جامعه تحمیل می کند ک��ه اگر از این دو 
عدد میانگین گرفته شود، تورمی حدود  ۱۹۴درصد به جامعه تحمیل می شود. 
البته این اعداد باید در کنار س��ایر متغیرها نیز بررسی شود. البته ممکن است 
در کوتاه مدت با شرایط دستوری برخی قیمت ها کنترل شود، اما نتیجه آن در 

آینده، یک رکود تورمی خواهد بود.
۱00 هزار تومان یارانه معیشتی به اقشار ضعیف می دهیم اما در مقابل تورمی 
ویرانگر به آنان تحمیل می کنیم. آری هیچ آمپول بدون دردی در اقتصاد نیست 
اما دردش را اقشار ضعیف جامعه تا استخوان شان حس می کنند؛ وگرنه طبقات 
باال که با تورم حاصل از افزایش بهای بنزین دارایی های شان چند برابر می شود.«
منبع: ایسنا

از کاهش آالیندگی و بهبود ترافیک تا اشتغال زایی
مزایای گازسوز کردن خودروها

از نگاه سعید لیالز
ش��ورای اقتصاد به  تازگی مصوب کرده تا دولت ب��ا پرداخت 6500 میلیارد 
تومان کمک بالعوض، تمامی خودروهای عمومی بنزینی شامل یک میلیون و 
۴00 هزار وانت، تاکس��ی، ون و دیگر مسافربرهای شخصی را دوگانه سوز کند. 
این تصمیم، مزایای زیست محیطی بسیاری دارد و با استقبال افکار عمومی نیز 
مواجه شده است. در همین زمینه، سعید لیالز تحلیلگر اقتصادی، مزایای این 
مصوبه را در کاهش آالیندگی ها، ایجاد صدها هزار شغل، بهبود وضعیت ترافیکی 
و آالیندگی و اثرگذاری بر حمل ونقل عمومی برشمرد و گفت که اگر این مصوبه 
به درستی اجرا شود، با توجه به اینکه  کمک دولت بالعوض است، مردم در مقابل 
هرگونه تغییر قیمت بنزین، بیمه می ش��وند. به گفته او، علی رغم اینکه مصوبه 
اخیر دولت در راستای گازسوز کردن خودروها می تواند نتایج بسیار مطلوبی را 
به دنبال داشته باشد، اما متاسفانه این مساله در هیاهوی افزایش قیمت بنزین و 

اتفاقات اخیر پنهان شد و آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت.
لیالز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت می تواند یک انقالب 
در حوزه کاهش آالیندگی ها و اس��تفاده بهینه از ذخایر سوخت های فسیلی به 
وج��ود آورد، گفت: ای��ن مصوبه می تواند یک گام بزرگ ب��رای بهبود وضعیت 
زندگی اقشار محروم جامعه نیز باشد چراکه این طرح می تواند صدها هزار شغل 
ایج��اد کند. او با بیان اینکه دولت 6500 میلی��ارد تومان کمک بالعوض برای 
گازس��وز کردن خودروهای موجود کشور اختصاص داده که یا بیش از ظرفیت 
جذب کل خودروهای موجود کش��ور و یا معادل کل ظرفیت فنی خودروها در 
کش��ور است، ادامه داد: این مس��اله منجر به ایجاد صدها هزار شغل می شود و 
می تواند از س��وختن ده ها هزار س��وخت فس��یلی که تبدیل به دود، آالیندگی 
و س��رطان می ش��ود، جلوگیری کند. این موضوع همچنین به بهبود وضعیت 
ترافیکی، آالیندگی و زیست محیطی کشور کمک می کند و از همه مهمتر کامال 
به نفع اقش��ار فرودست جامعه است؛ چراکه اساس��اً گازسوز شدن خودروها در 
خودروهایی همچون وانت بارها و یا خودروهای ارزان قیمت و متوس��ط صورت 

می گیرد که این موضوع می تواند به نفع مصرف کنندگان نیز باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حمل ونقل عمومی کشور نیز در پی اجرای 
این مصوبه بیمه می شود، افزود: فرض کنید تمام مسافرکش ها و همه خودروهای 
اینترنتی مش��مول این طرح قرار بگیرند. با توجه ب��ه اینکه اکنون نیز اقدامات 
بزرگی در صنایع خودروس��ازی بزرگ و در قسمت های پایین دستی این صنایع 
یعنی قطعه سازها انجام می شود این مصوبه می تواند نقش بسیار باالیی در جهت 

تحقق اهداف مدنظر باشد.
به گفته وی، این مصوبه یک انقالب کامل اس��ت که در هیاهوی گران شدن 
بنزین دیده نشد و به همین دلیل الزم است رسانه ها به آن توجه ویژه ای داشته 
باشند، چراکه این مصوبه گام بزرگی در جهت کاهش آالیندگی ها برمی دارد و 
همچنین هدف اصلی افزایش قیمت بنزین را تحت پوشش قرار می دهد که باید 
منابع آن به چنین پروژه هایی اختصاص می یافت. عالوه بر این ۱0 هزار شغل از 
طریق این مصوبه ایجاد می شود و در کنار ایجاد عدالت اجتماعی، حرکتی بزرگ 

در بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی محقق می شود.
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علی نصیری
کارشناس اقتصادی

طبق نظر کارشناس��ان، بازه رکودی بازار مس��کن ک��ه معموال ۱0 تا 
۱5 فصل طول می کش��د، مناس��ب ترین زمان برای خرید خانه است و 
هم اکنون در این دوره قرار داریم. شواهد نشان می دهد بازار مسکن وارد 
دوره پس��ارکود شده اس��ت، به این مفهوم که خرید و فروش نسبت به 
نقطه  عمق رکود ۴6درصد افزایش یافته اما آنقدر باال نیست که بتوان از 
آن به عنوان رونق یاد کرد. آبان ماه امس��ال ۴ هزار و ۱00 مورد معامله 
مس��کن در ش��هر  تهران به امضا رسید که نسبت به ماه پایانی تابستان 
)که خرید و فروش به پایین ترین س��طح خود رس��یده بود( ۴6درصد و 
نس��بت به فروردین ماه نیمه تعطیل ۲0درصد افزایش نشان می دهد. به 
نظر می رسد متقاضیانی که سطح فعلی قیمت ها را پذیرفته اند به تدریج 

وارد بازار شده اند.
به گزارش ایس��نا، مس��کن به عنوان یک دارایی ثابت همواره خود را به 
انتظ��ارات تورمی تطبیق می دهد. بر این اس��اس، نوس��انات ماهیانه برای 
متقاضیان واقعی اهمیت چندانی ندارد. البته پس از تیرماه امس��ال با بروز 
نش��انه های رکود، نوسان گیران بازار مسکن را ترک کردند و احتماال برای 

۱0 تا ۱۲ فصل آینده اقدام به خرید نمی کنند.
تجربه س��یکل های رونق و رکود مس��کن در س��ال های ۱36۸، ۱3۸6، 
۱3۹۲ و ۱3۹۷ نش��ان داده بازار مسکن بعد از دوره کوتاه مدت رونق، وارد 
رکود ۱0 تا ۱5 فصل خواهد ش��د. رکود اوایل سال ۱3۹۲ تا پایان ۱3۹6 
بالغ بر ۱5 فصل به طول انجامید که طوالنی ترین دوره در چهار بازه زمانی 

مذکور بوده است.

بروز ۲ عامل محرک در بازار مسکن
دو عامل رونق بخش، تقاضای واقعی را به س��مت بازار مسکن سوق داد؛ 
به دنبال کاهش ۷درصدی قیمت نس��بت به نقطه  اوج و نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال، طرف تقاضا به تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود 
را برای خرید آماده می کند. قیمت ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت 
کلی ۲درصد کاهش داشته است. رقم افت قیمت نسبت به نقطه  اوج بازار 
در تیرماه به ۷درصد می رسد. کاهش قیمت ها از یک طرف و نگرانی از بابت 
تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان 
مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معامالت در دو ماه گذش��ته 
به ترتیب ۲۲ و ۱۹درصد باال رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند 
که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده اند. 
از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده اند که ظرفیتی برای رشد قیمت 
وجود ندارد. خریداران نیز می دانند که نمی توان انتظار ریزش شدید قیمت 
را داش��ت. آبان ماه ۱3۹۸ با اینکه معدل کلی قیمت مس��کن شهر تهران 
۲درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزییات گویای آن است 
که قیمت در ۱5 منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت 
اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت ها در مناطق ۱، ۲، 3، 6، ۸، ۱۱ و ۲0 

میانگین کل ۲درصد کاهش نشان داد.
نمایه های دریافتی حاکی از آن اس��ت که قیمت مسکن به کف نزدیک 
شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری می کنند برای 
خرید آماده می شوند. البته با وجود افزایش قیمت آهن آالت و نرخ دستمزد 

که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناس��ان، تورم مجدد را 
برای بازار مسکن متصور نیستند.

پیش بینی قیمت مسکن در ادامه سال 98
فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان در رابطه با پیش بینی قیمت 
مسکن در ادامه سال گفت: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو 
سه ماهه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می شود که ریسک سرمایه گذاری 

در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد.
به گفته دبیر کانون انبوه س��ازان، ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را 
به سمت بازار ملک هدایت کرده است. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال 
۱3۹۷ که فعالیت های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود، بازار در 
ماه های اخیر به آرامش نس��بی رسیده و به همین دلیل نیز رغبت فعاالن 
عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار مسکن بیشتر شده است. در این 
میان، برخی از متقاضیان مصرفی هم در این شرایط اقدام به خرید کرده اند 

که به افزایش نسبی معامالت در بازار انجامید.
او درباره تاثیر نرخ س��وخت بر  قیمت مسکن نیز گفت: مهم ترین عامل 
رکودی حال حاضر بازار مس��کن، کاهش قدرت خرید متقاضیان اس��ت. 
وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک مثل بنزین افزایش می یابد ممکن است 
التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کاالها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، 
علی رغم وجود تقاضای بالقوه ای که دیده می شود، هر نوع افزایش قیمت، 
عمق رکود را بیشتر می کند، بنابراین رشد قیمت ها در بازار مسکن در ادامه 

سال ۹۸ بعید به نظر می رسد.

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟

چشم انداز رونق غیرتورمی ملک

دو شنبه
18 آذر 1398

شماره 1447



بانک پاسارگاد برای دانش آموزان، سپرده 
سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح می کند

 بانک  پاس��ارگاد در راس��تای توس��عه  خدمات خود و ایجاد آمادگی برای 
دانش آموزان جهت بهره مندی از خدمات بانکی به عنوان آینده سازان کشور، 

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دانش آموزی افتتاح می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
دانش آموزی که برای دانش آموزان مقطع تحصیلی متوس��طه افتتاح خواهد 
ش��د، می تواند به  عنوان ابزاری مناس��ب جهت آموزش نوجوانان درخصوص 
انجام عملیات بانکی و همچنین ایجاد زمینه  مناسب برای مدیریت هزینه  ها 
و ش��کل گیری استقالل آنها در انجام امور بانکی و اقتصادی و توسعه دانش 

مالی و بانکی آنها در آینده باشد.
براس��اس ای��ن خبر، بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماع��ی، عالوه بر واریز مبلغ 500 هزار ریال به عنوان هدیه جهت افتتاح 
حساب، هیچ گونه کارمزدی نیز در هنگام گشایش سپرده و صدور کارت اخذ 
نخواهد کرد. دانش آموزان با افتتاح این حساب، کارت نقدی با عنوان »کارت 
دانش آم��وز« با ط��رح اختصاصی دریافت خواهند کرد. همچنین س��ود این 
س��پرده، ۱0درصد به صورت ماه شمار، مشابه با سایر سپرده های کوتاه مدت 

عادی، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
گفتنی است شعبه های بانک  پاسارگاد در سراسر کشور و مرکز مشاوره و 
اطالع رسانی این بانک به شماره ۸۲۸۹0 آماده  پاسخگویی به سؤاالت و ارائه  

اطالعات تکمیلی هستند.

جزییات بودجه سال آینده
سقف وام ازدواج در سال آینده چقدر است؟

رقم تس��هیالت ازدواج در بودجه س��ال آینده مشخص شد. براساس مفاد 
پیش بینی ش��ده در الیحه بودجه س��ال آینده و در ص��ورت تصویب مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��ال آینده به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک 
مرکزی موظف اس��ت از محل پس انداز و جاری قرض الحس��نه نظام بانکی، 
تسهیالت ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ۱3۹6 
است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. 
س��قف تس��هیالت برای هر یک از زوج ها در س��ال آینده 300میلیون ریال 
برابر با 30میلیون تومان است. دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین شده است. 

پرداخت این وام با معرفی یک ضامن معتبر و سفته امکانپذیر خواهد بود.

شرط پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال آینده
ثبت نام در سامانه کارمند ایران

اعتب��ار حقوق و مزایای کارکنان نیز در س��ال ۹۹ مش��خص ش��د و کل 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده برای حقوق و مزایای کارکنان ۱۱3 هزارمیلیارد 

تومان است.
طبق الیحه بودجه س��ال آینده مقرر است تمام اطالعات کارکنان دولت 
باید در س��امانه »کارمند ایران« ثبت یا به روزرسانی شود و تخصیص اعتبار 
حقوق کارکنان از تیر ۹۹ صرفاً براس��اس این اطالعات خواهد بود. بررس��ی 
تبصره های الیحه بودجه ۹۹ نش��ان می دهد، تمام اطالعات کارکنان دولت 
باید در س��امانه »کارمند ایران« ثبت یا به روزرسانی شود و تخصیص اعتبار 

حقوق کارکنان از تیر ۹۹ صرفاً براساس این اطالعات خواهد بود.

در بودجه سال 99
عوارض خروج از کشور افزایش یافت

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲6۴ هزار تومان اعالم شد. براساس 
مفاد پیش بینی شده در الیحه بودجه سال آینده عوارض خروج برای هر نفر 
برابر با ۱6۴ هزار تومان است. عوارض خروج برای زائرین حج تمتع و عمره 
نیز برابر با ۱3۲ هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. در صورت تصویب مجلس 
شورای اسالمی عوارض خروج هوایی برای زائران عتبات عالیات جز در ایام 
اربعین ۴5 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی برای این دس��ته از 
زائران در ایامی جز ایام اربعین ۱5 هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. در سال 
ج��اری عوارض خروج برای ه��ر نفر ۲۲0 هزار تومان و عوارض خروج زائرن 
حج تمتع، عمره و عتبات عالیات برابر با ۱۱0 هزار تومان تعیین ش��ده بود. 
در س��ال جاری مقرر ش��د ارقام تعیین شده به ازای سفر دوم 50درصد و به 

ازای سفر سوم به بعد ۱00درصد افزایش یابد.

سکه گران شد
بازار جهانی طال در حالی رو به کاهش رفت که در بازار ایران روند قیمت 

طال افزایشی شده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، در بازار طالی تهران، هر گرم طالی ۱۸ عیار 
ب��ا افزایش حدود 6هزار تومانی ۴6۱ هزار و ۷00 تومان خرید و فروش 
ش��د. این در حالی اس��ت که س��که تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با 
افزای��ش ۸هزار تومان��ی ۴ میلیون و 5۹0 هزار توم��ان در بازار عرضه 
شد و نرخ س��که تمام بهار طرح قدیم نیز ۴میلیون و 530 هزار تومان 

تعیین شد.
هر نیم سکه بهار آزادی با افزایش ۱0 هزار تومانی ۲میلیون و ۴53 هزار 
تومان به فروش رفت و هر ربع س��که نیز یک میلیون و 550 هزار تومان به 
بازار عرضه شد. در بازارهای جهانی نیز هزار و ۴60 دالر خرید و فروش شد. 
این در حالی است که این مهم از کاهش حدودا یک درصدی قیمت در بازار 

طالی جهانی خبر می دهد.
همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با رشد 50 تومانی قیمت نسبت 
به روز نخس��ت هفت��ه به رقم ۱۲ هزار و ۹50 تومان رس��ید. نرخ خرید هر 
دالر در تابل��وی صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۷50 تومان و فروش ۱۲ هزار 
و ۹50 توم��ان درج ش��د. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ ه��زار و ۲50 تومان و 
فروش ۱۴ هزار و ۴50 تومان ش��د. میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی 
ش��نبه در س��امانه س��نا ۱۴ هزار و ۱۴۲ تومان و هر دالر ۱۲ هزار و ۸۹۹ 
توم��ان بود. همچنین در س��امانه نیما و در همین روز ه��ر حواله یورو ۱۲ 
هزار و ۲۱۴ تومان فروخته ش��د، هر حواله دالر نیز ۱0 هزار و ۹۱۱ تومان 

به فروش رسید.
به��ای ارز پس از افزایش قیمت بنزی��ن در ۲۴ آبان ماه، روندی صعودی 
یافت به طوری که از محدوده ۱۱ هزار و ۴00 تومان به مرز ۱3 هزار تومان 
نزدیک ش��ده اس��ت. تاثیر روانی افزایش قیمت بنزی��ن و کاهش عرضه ارز 
توس��ط برخی صادرکنندگان از مهم ترین عوامل رش��د نرخ دالر در روزهای 

اخیر به شمار می رود.

بانکنامه

کلمه »بودجه« ریشه فرانسوی )Bouget( دارد و البته از زبان انگلیسی اقتباس  شده 
است. دلیل این اقتباس زبانی هم از آنجاست که پروسه تنظیم و تصویب بودجه ابتدا از 
پارلمان انگلستان شروع شد. این واژه در انگلستان به کیف چرمی گفته می شد که وجوه 
نقد را در آن نگهداری می کردند، اما به تدریج برای کیف چرمی که حاوی صورت مخارج 
و درآمدهای دولت بود، به کار رفت. سپس به مرور زمان، اصطالح بودجه از خود کیف به 
محتویات آن گفته شد و در سایر زبان ها از جمله فارسی نیز همین کلمه به کار برده شد.
صبح دیروز بود که حسن روحانی الیحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را 
به مجلس ارائه کرد و فرآیند تصویب آن در بهارس��تان کلید خورد. در گزارش حاضر به 
تحوالت بودجه سال آینده در بخش پولی و بانکی می پردازیم و به درآمدها و هزینه های 

بانک ها در الیحه بودجه ۹۹ نگاهی می کنیم.
بانک ها 840 میلیارد تومان مالیات می دهند

اگرچه درآمد و هزینه بانک ها در الیحه بودجه سال آینده نسبت به امسال ۱0درصد 
رشد کرده است، اما بانک ها باید ۸۴0 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. طبق الیحه 
بودجه س��ال ۹۹، درآمدها و هزینه های بانک ها در س��ال آینده نسبت به سال ۹۸ رشد 
۱0درصدی داش��ته اس��ت، به طوری که درآمد بانک ها در این الیحه ۱۱6 هزار و 600 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است، بنابراین با توجه به پیش بینی درآمد ۱05 هزار و 
65۷ میلیارد تومانی بانک ها در س��ال جاری، این رقم رشد ۱0درصدی داشته است. به 
عبارت بهتر، مجموع کل منابع بانک ها در الیحه بودجه ۹۹ کل کشور، رقم ۱۱۹ هزار و 
۱۹۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۱۱6 هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون 

تومان آن مربوط به بخش درآمدهاست.
در بخ��ش مصارف بانک ها نیز رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که 
۱۱3هزار و ۱3۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان مربوط به هزینه ها و ۸۴0 میلیارد تومان 
مربوط به مالیات است. بررسی ها نشان می دهد پیش بینی هزینه بانک ها امسال نسبت به 
سال گذشته ۱0درصد افزایش داشته و هزینه آنها از ۱0۲ هزار و 6۷5 میلیارد تومان به 
۱۱3هزار و ۱3۸ میلیارد تومان رسیده است. از همین رو، دولت پیش بینی کرده بانک ها 
در سال آینده باید بیش از ۸۴0 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نسبت 

به بودجه امسال رشد حدود ۱3درصدی داشته است.
همچنین س��ود ویژه 50درصد بانک ها برای سال آینده از سوی دولت ۱6۸0 میلیارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده و این مهم از رش��د حدود ۱3درصدی نسبت به سال جاری 

حکایت دارد.
در این میان، هزینه های سرمایه ای بانک ها در سال آینده و براساس الیحه بودجه سال 
۹۹، بیش از ۴3۱3 میلیارد تومان پیش بینی شده و هزینه بانک ها در ارتباط با افزایش 
دارایی های جاری آنها نیز ۲۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده است. به این ترتیب، 
مجموع هزینه های بانک ها برای س��ال آینده با کسر ذخیره استهالک منظور در هزینه 
جاری ۱۱۹ هزار میلیارد تومان اس��ت که بی��ش از ۲600 میلیارد تومان بیش از درآمد 
آنهاس��ت. البته در این الیحه ۲6۹3 میلیارد تومان درآمد از محل سایر دریافتی ها برای 

بانک ها پیش بینی شده که به این ترتیب، درآمد و هزینه بانک ها با هم برابر می شود.
جریمه مالیاتی بانک ها و بیمه های متخلف در بودجه

همچنین طبق آنچه در الیحه بودجه سال ۹۹ اعالم شده، جریمه بانک ها و بیمه هایی 
که مالیات شان را نپردازند، اعالم شد. بر این اساس، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در 
صورت عدم رعایت تکالیف عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات های مستقیم 
و آیین نامه اجرایی آن، عالوه بر جریمه های مش��خص در قانون مالیات های مس��تقیم، 
مشمول جریمه ای معادل ۲درصد حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه اعتباری 

می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مذکور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
همچنین شرکت های بیمه مکلف هستند اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص 
حقیقی و حقوقی درخواست شده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند، را در 
اختیار این س��ازمان قرار دهند. ش��رکت های بیمه هم همچون بانک ها، در صورت عدم 
رعایت این قانون عالوه بر جریمه های عنوان شده در قانون مالیات های مستقیم، مشمول 

جریمه ای معادل 5درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱3۹۸ خواهند شد.

طبق الیحه بودجه س��ال آینده، س��ازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین 
تکلیف مطالبات تا پایان س��ال ۱3۹۸ مالیات دولت از اش��خاص حقوقی و حقیقی اقدام 

کند و حداقل 30درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی مربوطه واریز کند.
بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری وثیقه دار می شود

از سوی دیگر، الیحه بودجه ۹۹، بانک مرکزی را مجاز کرد که به تدریج بدهی بانک ها 
و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار کند. در الیحه بودجه 
۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود در راستای کنترل بلندمدت 
نقدینگی و کنترل تورم و در راس��تای اجرای عملیات ب��ازار باز و اعطای اعتبار در قبال 
وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می شود تا به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 

شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار کند.
بر این اساس در پایان سال  ۹۹ حداقل 50درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار 

نی��ز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی اس��ت. همچنین 
بانک مرکزی مجاز اس��ت با تصویب ش��ورای پول و اعتبار بابت درصدی از س��پرده های 
قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

تعیین سقف 30 میلیارد دالری برای استفاده از فاینانس
همچنین س��قف تس��هیالت تامین مالی خارجی )فاینانس( برای طرح های دولتی و 
غیردولتی در الیحه بودجه ۹۹ به همراه باقی مانده س��همیه سال های قبل، معادل ریالی 

30 میلیارد دالر تعیین شد.
با پیش��نهاد دولت در الیحه بودجه س��ال آینده و در موارد الزم، وزیر اقتصاد می تواند 
برای استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس(، تضمین های الزم را ارائه کند. بر این 
اس��اس، در مواردی که اس��تفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( منوط به تضمین 
دولت و مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیالت مالی اخذشده از منابع بانک های 
کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز 
است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا 
اختصاصی موردنیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار 

امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی 
)فاینانس(، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط )به منظور تایید اولویت برای استفاده از 
تأمین مالی خارجی(، وزارت اقتصاد )به منظور صدور ضمانت نامه دولتی(، بانک مرکزی 
)به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کش��ور( و سازمان برنامه و بودجه ضروری 
ب��وده و بازپرداخ��ت اصل و س��ود هر یک از طرح ه��ا از محل عایدات ط��رح و یا منابع 
پیش بینی ش��ده در این قانون قابل پرداخت اس��ت. درخصوص طرح های غیردولتی نیز 
وزارت اقتصاد موظف اس��ت پس از أخذ تضمین الزم از بانک های عامل که به پش��توانه 
اخذ وثیقه  های مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده، نسبت به صدور ضمانت نامه 
بازپرداخ��ت اق��دام کند. دولت مجاز اس��ت یک میلیارد دالر از تس��هیالت تأمین مالی 
خارجی)فاینانس( فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای 
بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی 
و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت 

آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
اختصاص 3هزار میلیارد از بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادف

همچنین شرکت های بیمه ای مکلف شده اند مبلغ 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه 
ش��خص ثالث دریافتی را با هدف هزینه کرد در بخش کاهش تصادفات و مرگ و میر به 
خزانه داری کل کش��ور واریز کنند. مبلغ تعیین شده برای پرداخت توسط بیمه  ها در این 

بخش، تفاوتی با قانون بودجه سال ۹۸ ندارد.
منابع حاصله در اختیار س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و 
سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در امور منجر به 
کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت بر اجرای 
این بند است و سه نهاد یادشده موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه 

هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش کنند.

منابع درآمدی بانک ها در بودجه سال آینده ۱۱9 هزار میلیارد تومان شد

تحوالت بودجه در بخش پولی و بانکی

در دومین ماه پاییز

تعداد کارت های بانکی فعال 
افزایش یافت

براس��اس گزارش منتشره از سوی شاپرک، تعداد کارت های بانکی 
دارای حداقل یک تراکنش در ش��بکه پرداخ��ت در آبان ماه افزایش 

یافته و تعداد آن به ۱0۱ میلیون و ۹۷6 هزار کارت رسیده است.
به گزارش ایِبنا، بررس��ی آمارهای گزارش اقتصادی آبان ماه ۱3۹۸ 
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد که در این 
م��دت بالغ بر ۱0۱ میلیون و ۹۷6 هزار و ۱۹۲ کارت بانکی از جمله 
کارت های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش 
را داش��تند؛ از س��وی دیگر بررسی ها نش��ان می دهد که در مهرماه 
س��ال جاری یعنی پایان تابس��تان، تعداد ۱00میلیون و 63۴ هزار و 
۴56 کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱.33درصدی 
تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در آبان ماه نسبت 

به مهرماه دارد.
مقایسه آمار مهرماه با ماه های گذشته به معنای وجود ثبات نسبی 
در تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در ش��بکه پرداخت و رش��دی 
با س��رعت پایین اس��ت، اما باید به این نکته توجه داشت که میزان 
کارت های بانکی از نوع برداش��ت در حال افزایش اس��ت که نشان از 
فعال ش��دن برخی کارت های غیرفعال ی��ا کارت های بانکی جدید در 

شبکه پرداخت دارد.
گفتنی اس��ت، بررسی گزارش های منتش��ره از ابتدای سال ۱3۹۸ 
تا آبان ماه نش��ان می دهد که به صورت ماهانه از میان بیش از 350 
میلیون کارت صادره توسط شبکه بانکی، حدود ۱0۱ میلیون کارت 
بانک��ی دارای تراکنش هس��تند که این می��زان کارت بانکی فعال از 
جمعیت باالی ۱۸ س��ال ایران یعنی 5۹ میلیون نفر بیش��تر اس��ت؛ 
در واقع این موضوع نش��ان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات 

شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.
براس��اس گزارش ش��اپرک، در آبان ماه،  ۹۷ میلی��ون و 5۴5 هزار 
کارت بانکی از نوع برداش��ت حداقل یک تراکنش را داش��تند که در 
مقایسه با آمار مهرماه تعداد کارت های بانکی برداشت دارای حداقل 
یک تراکنش در س��وییچ شاپرک افزایش ۱.۲6درصدی داشته است؛ 
همچنی��ن بالغ ب��ر ۴ میلیون و 3۱۹ هزار کارت بانکی از نوع هدیه و 
بُن کارت در ش��بکه پرداخت کش��ور فعالیت داشته که نسبت به ماه 
گذشته رش��د 3.۲۲درصدی داشته و  ۱۱0هزار و 5۷۴ کارت بانکی 
از نوع کارت اعتباری در آبان ماه حداقل یک تراکنش را داشته اند که 
نسبت به ش��هریورماه کاهش منفی ۲.3۱درصدی به خود اختصاص 

داده است.
بررس��ی س��هم بانک های صادرکنن��ده از تع��داد کارت های بانکی 
تراکنش دار در ش��بکه ش��اپرک در آبان ماه نش��ان می دهد که بانک  
ملی ایران با سهم ۲۲.۴۴درصدی بیشترین سهم از کارت های بانکی 
تراکنش دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد و در ادامه 
بانک های ملت، صادرات ایران و کش��اورزی به ترتیب جایگاه دوم تا 
چهارم بیش��ترین س��هم از کارت های بانکی تراکنش دار مهرماه را به 
خود اختصاص داده اند که نس��بت به ش��هریورماه یکسان بوده است؛ 
از س��وی دیگر بانک سپه که تعداد بس��یار زیادی کارت بانکی صادر 
کرده در جایگاه سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی 
تراکنش دار با سهم 6.۷6درصدی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نایب رئیس انجمن پسته ایران مطرح کرد
نظام انبارداری، مشوق ورود پسته کاران به 

بورس کاال
نایب رئیس انجمن پسته ایران گفت فعاالن بازار پسته و کشاورزان همواره 
برای نگهداری ۱0 تن پس��ته، این نگرانی را داش��تند ک��ه کجا، چگونه و با 
چه هزینه ای محصول ش��ان را نگهداری کنند اما امروز با س��ازوکار بورس و 

معامالت گواهی سپرده پسته این مشکل قدیمی به سادگی برطرف شد.
 کریم امین زاده، فعال صنعت پس��ته و نایب رئیس انجمن پسته ایران در 
گفت وگو با سنا، گفت: من چند سالی بود که با عرضه پسته در بورس مخالف 
بودم زیرا تنوع موجود در آن و تعدد اعداد و ارقامی که در آن وجود دارد و 
همچنین نگرانی از حیث کیفیت پس��ته را از دالیل نشدنی عرضه پسته در 
بورس می دانستم، اما طی جلسه ای که با مسئوالن بورس کاال و متخصصان 
این حوزه داش��تیم، به این باور رس��یدیم که پسته می تواند با رعایت برخی 
جزییات، وارد بورس ش��ود. به گفته امین زاده، به دلیل اینکه عرضه پس��ته 
در بورس کاال برای همه مردم و کش��اورزان شناخته  شده نبود، بهتر بود که 
یک نمونه پسته عرضه شود و سپس با برطرف کردن چالش های آن، کم کم 
نمونه های دیگری غیر از فندقی مانند پسته »بادامی«، »کله قوچی« و حتی 
»دهن بست« هم وارد بورس شود که به نظر می رسد این اتفاق رقم بخورد.  
نایب رئیس انجمن پس��ته ایران با اشاره به مزایای عرضه پسته در بورس 
گفت: فعاالن بازار پس��ته و کش��اورزان همواره برای نگهداری ۱0 تن پسته، 
این نگرانی را داش��تند ک��ه کجا، چگونه و با چه هزینه ای محصول ش��ان را 
نگهداری کنند، اما امروز با س��ازوکار بورس و معامالت گواهی سپرده پسته 

این مشکل قدیمی به سادگی برطرف شد.
وی با اش��اره ب��ه نگرانی های عمده موجود برای بازار پس��ته، اذعان کرد: 
هزینه های باالی نگهداری در بازار س��نتی، دلهره و اینکه اغلب کش��اورزان 
قادر به نگهداری پسته نیستند و حتی نمی توانند محصول شان را در انباری 
به صورت امانات بگذارند چراکه باز هم امنیت الزم را ندارد، س��بب می شود 

تا دلگرمی به عرضه پسته در بورس کاال تقویت شود.
امین زاده اظهار کرد: با توجه شکل گیری معامالت گواهی سپرده و قرارداد 
آتی پس��ته، این مزیت برای کش��اورز وجود دارد که نگرانی برای نگهداری 
پسته را نداشته باشد. این کارشناس حوزه پسته درخصوص معامالت بدون 
ریس��ک و تضمین شده بورس کاال گفت: یک عرضه کننده پسته با حضور در 
ب��ورس کاال می تواند با اطمینان به مجموعه ای با پش��توانه قانونی، محصول 
خود را در اختیار آن بگذارد و به واسطه برگه ای که در اختیار دارد، به عنوان 

وثیقه یا ضمانت استفاده کند.
نایب رئیس انجمن پس��ته ایران در ادامه اظه��ارات خود به دلیل دیگری 
که در فهرس��ت مزایای عرضه پس��ته در بورس کاال قرار می گیرد، اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: یکی از دالیلی که بنده به عرضه پس��ته در بورس متقاعد 
ش��دم، قیمت گذاری محصول با استناد به اداره اس��تاندارد بود. نکته جالب 
توجه این بود که برای یک نمونه پس��ته، ح��دود ۱5 آیتم در قیمت گذاری 
لحاظ ش��ده بود که این امر، دقت و حساس��یت را در دقیق بودن معامالت 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: دقت در قیمت گذاری س��بب می شود افراد زیادی از جمله 
کشاورزان از این امر استقبال کنند و با حذف نگرانی خود از نگهداری پسته، 

با سود و قیمت های به روز و آنالین همراه باشند.
امین زاده همچنین بزرگترین مزیت عرضه پسته در بورس کاال را تسهیل 
رون��د خری��د و فروش ب��رای خری��داران و متقاضیان عنوان ک��رد و گفت: 
بزرگترین مزیت برای معامله گران اس��ت ک��ه عالوه بر صرفه جویی در زمان 
و هزینه، به س��ادگی از طریق سیس��تم های الکترونیکی، پس��ته را خرید و 

فروش کنند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت اطالع رسانی برای عرضه 
پسته در بورس به خریداران و فروشندگان تاکید و اظهار کرد: با اطالع رسانی 
بیشتر می توان در باور سنتی فعاالن بازارهای مختلف به خصوص در بخش 
کشاورزی تجدیدنظر کرد و به این باور رسید که آمدن محصوالتی همچون 
پس��ته به بورس می تواند موفق و مثبت باش��د؛ در ای��ن زمینه همفکری و 

هم اندیشی با فعاالن بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بورسکاال

ش��اخص بورس در جریان معامالت دومین روز هفته ۴ هزار و ۹۴۲ واحد دیگر 
رشد کرد و به ارتفاع 33۲ هزار واحد صعود کرد. شاخص بورس تهران درحالی دیروز 
به ارتفاع 33۲ هزار و 56۷ واحد رسید که می توان گفت رکورد خود در نیمه مهرماه 
امسال که 3۲۷ هزار و 305 واحد بود را شکست. در این روز همچنین هیچ یک از 
ش��رکت ها چه در بورس و چه فرابورس منفی نبودند و همه شاخص های بورس در 

پایان دادوستدها با افزایش مواجه شدند.
به گزارش ایس��نا، معامالت روز یکشنبه در بورس اوراق بهادار تهران درحالی به 
پایان رسید که شاخص کل بازار با رشد ۴۹۴۲ واحدی نسبت به روز نخست هفته 
به 33۲ هزار و 56۷ رسید. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۷3۷ واحدی رقم ۱0۲ 
هزار و ۷۹۹ واحد را تجربه کرد. همچنین ارزش بازار به بیش از یک میلیون و ۲۱3 
هزار میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به روز شنبه که بیش از یک میلیون و ۱۹5 

هزار میلیارد تومان بود، افزایش را نشان می دهد.
بر این اساس، بازار سرمایه در حالی چنین ترازی را تجربه کرده است که در روز 
۱3 مهرماه نیز ش��اخص کل این بازار 3۲۷ هزار و 305 واحد بود و در شرایطی که 

این میزان باالترین رکورد بورس تهران بود، روز گذشته این رکورد شکسته شد.
بانک ها جزو نمادهای پربیننده بازار سرمایه

معامله گران ب��ورس در دومین روز هفته 5۴۴ معامله ب��ه ارزش ۲30۹ میلیارد 
توم��ان انج��ام دادند که این تعداد معامله و ارزش آن نس��بت ب��ه معامالتی که در 
روز ش��نبه انجام ش��ده، افزایش یافته است. در این روز نیز همچون روز شنبه هیچ  
کدام از شرکت ها تاثیر منفی در بازار نداشتند و بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
معدن��ی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، س. 
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و فوالد خراسان شاخص بورس را باال بردند. در این 
میان، بانک های ملت، تجارت و اقتصاد نوین، داروسازی زهراوی، سایپا، فوالد مبارکه 

اصفهان و گروه مپنا جزو نمادهای پربیننده بازار سرمایه در روز یکشنبه بودند.
فرابورس نیز همانند بورس رشد خود را نسبت به روزهای گذشته حفظ کرد و با 
53 واحد رشد در رقم ۴۲۸۲ ایستاد. معامله گران در فرابورس 3۷۷ معامله به ارزش 

55۲۹ میلیارد تومان انجام دادند.
در بازار فرابورس نیز مانند بازار بورس هیچ کدام از نمادها تاثیر منفی نداش��تند 
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، پتروش��یمی 
زاگرس، پاالیش نفت شیراز، پتروشیمی مارون، شرکت آهن و فوالد ارفع و سهامی 
ذوب آهن اصفهان بیش��ترین تاثیر مثبت را روی بازار فرابورس داش��تند. در مقابل 
نیز قاسم ایران )قاسم(،  صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، قند شیروان قوچان 

و بجنورد )قش��یر( و ویتانا )غویتا( مانع از رش��د بیشتر این شاخص شدند. ازجمله 
نمادهای پربیننده بازار فرابورس در روز گذش��ته، گروه صنایع کاغذ پارس، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، توس��عه مول��د نیروگاهی جهرم، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، توزیع داروپخش و زرین معدن آسیا بودند.

تاثیر بودجه و نرخ ارز بر روند آتی بازار سهام
درحالی که روز گذش��ته الیحه بودجه س��ال ۹۹ از سوی حسن روحانی تقدیم 
مجلس ش��د، گمانه زنی درباره اثرات بودجه بر سمت و س��وی بازار سهام در میان 
کارشناسان مطرح شده است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت تأثیرپذیری از متغیرهای 
مختلف ممکن است مسیرهای متفاوتی را در آینده در پیش بگیرد و در این میان، 
مباحث طرح ش��ده در الیحه بودجه س��ال آینده و تغییرات آن در مجلس شورای 

اسالمی بی تردید در شکل گیری روند آتی بازار سهام تاثیر غیرقابل انکاری دارد.
در همین زمینه، احس��ان عسگری کارشناس بازار سرمایه، مهمترین فاکتورهای 
موثر بر بازار و  تغییرات قیمتی سهام در روزها و هفته های آتی را برشمرد و گفت: 
تحوالت بودجه سال آینده در کنار گزارش های ۹ ماهه شرکت ها فاکتور تاثیرگذاری 
ب��ر روند آتی بازار خواه��د بود. عواملی مانند روند قیمت ارز، تغییرات در نرخ تورم، 
شرایط سیاسی منطقه و موضوعاتی از این دست هم بر بازار سرمایه تاثیر داشته و 
بر شکل گیری روند سهیم هستند. او درخصوص دالیل نوسان دالر و خروج از کانال 
تعادلی هم گفت: یکی از دالیل کاهش ارزش پول ملی، افزایش ریس��ک سیاس��ی 
اس��ت؛ اتفاقاتی که اخیرا در پی اصالح نرخ بنزین در کش��ور شاهد بودیم، به نوعی 
ریسک سیاسی و اجتماعی را در کشور افزایش داد و از این رو تقاضای سفته بازانه در 

بازار ارز شکل گرفت و قیمت ارز را در بازار آزاد با رشد مواجه کرد.
عس��گری درخص��وص مهمترین دالی��ل افزایش حجم معام��الت گفت: اصالح 
قیمت ها و ش��اخص های بورس ضرورتی است که تمامی فعاالن بازار سرمایه بر آن 
توافق دارند. طبیعتاً در زمان اصالح قیمت ها در بازار، حجم معامالت کاهش می یابد؛ 
زیرا دارندگان منابع نقدی منتظر اتمام اصالح و دارندگان سهام منتظر رشد قیمت ها 
برای فروش هستند، بنابراین می شود انتظار داشت با تداوم افزایش ارزش معامالت، 
اصالح این مقطع از بازار به پایان رس��یده اس��ت و بازار می تواند رش��د مناسبی در 

هفته های آتی داشته باشد.
او همچنین در پاس��خ به این سوال که تحریک انتظارات تورمی به دنبال صعود 
اخیر دالر، چه اثراتی بر تقاضا در بازارها به ویژه بازار س��هام خواهد گذاشت، گفت: 
همانطور که اش��اره شد چون انتظار رش��د قیمت ارز در وضعیت فعلی وجود ندارد 
بنابراین تحلیلگران ترجیح می دهند در برآوردهای خود قیمت های فعلی را مدنظر 

قرار دهند؛ لذا در شرایطی که قیمت ارز رشد کرده و در پله ای باالتر به ثبات برسد 
قطعا تحلیل ها متفاوت بوده و انتظارات تورمی ناشی از آن بر بازار سرمایه به مانند 

بازارهای کاالیی تاثیرگذار می شود.
به گفته وی، تجربه نش��ان داده تا زمانی که ش��رکت های پذیرفته شده در بازار، 
قیمت های جدید ارز را در گزارش های خود اعمال نکنند، نمی توان انتظار داشت در 
میان مدت و بلندمدت قیمت سهام تحت تاثیر قیمت انتظاری ارز قرار گیرند، اگرچه 

احتمال نوسانات مقطعی همواره وجود خواهد داشت.
آموزش به افراد جدیدالورود و توصیه به فعاالن بازار پایه

این کارشناس بازار سرمایه به فعالیت های معامالتی بازار پایه اشاره کرد و گفت: 
بحث فعالیت معامالتی سرمایه گذاران در بازار پایه یکی از مباحث داغ بازار سرمایه 
در ماه های اخیر بوده است. با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس 
ایران با اصالحات مقررات معامالتی و اجازه به صندوق ها و حرفه ای های بازار جهت 
عمق بخشیدن به بازار پایه و کاهش نوسانات در این بازار اقدام کرده اند، لذا ریسک 

فعالیت در آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
مدیر ریس��ک و مهندسی مالی تامین سرمایه امید ادامه داد: باید در نظر داشت 
که افزایش نظارت از طریق سیس��تم های نظارتی پیشرفته و به روز و جلوگیری از 
دستکاری در قیمت ها و فریب بازار باید همواره مدنظر ناظران و قانون گذاران بازارها 
باشد. همچنین ارائه طرح های تشویقی برای انتقال شرکت های بازار پایه به بازارهای 
باالتر موجب می شود سهامداران عمده این شرکت ها با رعایت الزامات نسبت به این 
انتقال اقدام کنند. موضوع دوم، آموزش به سرمایه گذاران جدیدالورود به بازار است 
که در وهله اول اقدام به س��پردن منابع مالی خود به خبره های بازار مالی ش��امل 
شرکت های مدیریت دارایی کنند و پس از گذراندن دوره های آموزشی مناسب اقدام 
به سرمایه گذاری مستقیم کنند. او در پایان گفت: به نظر می رسد در ماه های اخیر 
سرمایه گذارانی در بازار پایه فعال بودند که دیدگاه کوتاه مدت داشته و قصد خروج از 
آن را پس از کسب بازدهی مقطعی دارند. در مقابل ایشان، سرمایه گذاران با تجربه 
و حرفه ای که همواره از فعاالن دائمی بازار س��هام بوده و در دارایی های خود سهام 
را ج��زو یکی از طبقات دارایی تعریف کرده اند، به ای��ن بازارها ورود نمی کنند زیرا 
ایشان به دنبال کسب  منافع بلندمدت هستند و برای آن برنامه ریزی مناسب دارند.

عس��گری به فع��االن بازار پایه توصیه ک��رد که برای س��رمایه گذاری از خدمات 
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و همین طور از شرکت های مدیریت دارایی مانند 
صندوق ها و س��بدگردان ها بهره بگیرند و سعی کنند از ورود به بازارهای پرریسک 

اجتناب کنند.

پرش شاخص بورس تهران به ارتفاع 33۲ هزار واحد
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 نقدینگی ذوب آهن
مشکلی که تمامی ندارد

رئیس انجمن س��نگ آهن گفت دولت باید نقدینگی ذوب 
آه��ن را تقویت کند ن��ه اینکه عوارض بر روی س��نگ آهن، 

کنسانتره و مواد معدنی اعمال کند.
مهرداد اکبریان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
بیان اینکه دولت به جای وضع عوارض بر روی س��نگ آهن، 
کنس��انتره و مواد معدنی بهتر اس��ت نقدینگ��ی ذوب آهن را 
تقویت کند، گفت: اگر به واس��طه اتخ��اذ تصمیماتی عوارض 
را نادیده بگیریم، نه تنها بین س��نگ آهن ها مانند سنگ آهن 
هماتی��ت و مگنتیت و عیار پایی��ن و عیار باال و ناخالصی های 
مختلف تفاوتی قائل نمی ش��ویم، بلکه تفاوتی بین سنگ آهن 

دانه بندی و کنسانتره و گندله هم قائل نمی  شویم.
وی بی��ان کرد: حتی تفاوتی بین س��نگ آه��ن، کرومیت، 
منگنز و س��نگ تزئینی هم قائل نشویم و عوارض ۲5درصدی 
ب��رای آنها اختصاص دهیم، نش��ان می دهد کفایت الزم برای 
کار کارشناس��ی در رابطه با این تصمیم��ات از طریق وزارت 
صمت اتخاذ نشده است و یک کار علی الحساب بوده که انجام 

شده است.
اکبریان افزود: عوارض در نهایت باید به نفع صنعت و فوالد 
کشور باشد. منافع بلندمدت و میان مدت را نباید فدای منافع 

کوتاه مدت کنیم.
او تش��ریح کرد: ممکن اس��ت روزی چهار واحد فوالدی از 
اینکه در یک ماه گذشته مثال به فرض سنگ آهن و کنسانتره 
ارزان قیمت تری نسبت به مثال ش��هریور می توانستند بخرند، 
خوش��حال ش��وند، ولی باور کنی��د که ضرر و خس��ارت این 
سیستم در آینده به چشم همین فوالدی ها هم خواهد رفت.

رئیس انجمن س��نگ آهن با تاکید ب��ر اینکه قیمت ها باید 
واقعی ش��ود، گفت: ما نه تنها ب��رای عرضه محصول معدنی با 
واقعی کردن قیمت ها موافق هس��تیم بلکه در تمام حلقه های 
زنجیره از جمله ش��مش، آهن سنگین و ... اعتقاد داریم. تمام 
آنها محصول نهایی یک واحد و مواد خام واحد بعدی هستند 

و باید در قیمت گذاری دقت زیادی داشته باشیم.
اکبری��ان بیان کرد: به طوری که باید توجیه اقتصادی برای 
واحد تولیدکننده این محصول کامال رعایت شود و یک قیمت 
منصفان��ه ب��رای واحد بعدی که به عنوان م��اده خام دریافت 
می کند، در نظر گرفته شود. اگر این مدیریت را نتوانیم انجام 
دهیم، در این زنجیره ضعیف خواهیم شد و در نهایت جایی از 
این حلقه پاره می ش��ود و به نتایجی که برنامه ریزی کرده ایم، 

نخواهیم رسید.

۱650میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به 
کشاورزان اختصاص یافت

هزار و 650 میلیارد تومان به منظور پرداخت خسارت کشاورزان، 
از س��وی دول��ت به صندوق بیم��ه محصوالت کش��اورزی پرداخت 

می شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در بخ��ش دوم تبصره ۱3 
ماده واحده الیحه بودجه س��ال ۹۹ آمده است: در اجرای جزء )۱( 
بن��د )ب( ماده )3۲( و همچنین بند )ث( م��اده )33( قانون برنامه 
شش��م توس��عه به ترتیب مبلغ ۱5هزار میلی��ارد ریال و یک هزار و 
500میلی��ارد ریال جهت پرداخت س��هم دولت ب��ه صندوق بیمه 

محصوالت کشاورزی اختصاص می یابد.

 هدف گذاری 5 میلیارد دالری
برای مبادالت بین ایران و عمان

 3 برابر شدن حجم بین ایران و عمان
رئیس اتاق ایران گفت حجم مراودات تجاری میان دو کشور 
در س��ال گذش��ته به بیش از یک میلیارد دالر رسید و در واقع 

سه برابر شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غالمحسین شافعی، در 
همایش فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری مشترک ایران و 
عمان در محل اتاق ایران اظهار کرد: ایران و عمان در توس��عه 
همکاری های اقتصادی نقش مکمل هم را می توانند ایفا کنند. 
در دو سال گذشته درخصوص برقراری پروازهای مستقیم بین 
ایران و عمان، افزایش همکاری های متقابل اتاق های مشترک، 
شناس��ایی و رفع موانع اقتصادی فی مابین و تس��هیل روادید 
پیش��رفت  های خوبی حاصل شده است. در این دو سال شاهد 
مراودات و سفرهای هیات های بلندپایه بین دو کشور بوده ایم.

او بیان کرد: حجم مراودات تجاری میان دو کش��ور در سال 
گذش��ته به بیش از یک میلیارد دالر رسید و در واقع سه برابر 
ش��ده است. هدف گذاری 5 میلیارد دالری مراودات و مبادالت 
تج��اری میان دو کش��ور قابل تحقق اس��ت. در حوزه خدمات 
فن��ی و مهندس��ی، بخش های خصوصی می توانن��د در اجرای 
پروژه ه��ای متع��دد و تخصص��ی از جمله تونل و پل س��ازی و 
حم��ل و نقل و اکتش��افات و... به صورت مش��ترک فعالیت و 

سرمایه گذاری کنند.
ش��افعی ادام��ه داد: حل مش��کالت نقل و انتق��االت پولی و 
ضمانت نامه های بانکی یکی از مطالبات بخش خصوصی اس��ت 
که امیدوارم سازوکارهای تسهیلی از طرف مسئوالن دو کشور 
به عمل آید. توسعه گردشگری دریایی به خصوص در سواحل 
مک��ران و چابهار یکی از بخش های همکاری متقابل اس��ت. با 
عنایت به پیش��رفت های پزش��کی ایران، گردش��گری سالمت 

ظرفیت خوبی برای همکاری های مشترک است.
رئی��س اتاق ایران تصری��ح کرد: همکاری ه��ای ترانزیتی به 
خص��وص در مناطق بن��دری از محورهای مش��ترک اس��ت، 
اتاق ه��ای مش��ترک ب��رای س��رمایه گذاری های مش��ترک در 
صنایع دارای مزیت نس��بی همکاری کنند. اتاق ایران حمایت 
همه جانبه خود را از توسعه روابط ایران و عمان اعالم می کند.

اخبـــار

مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان گفت ۱۷ و نیم میلیون تن ظرف دو سال 
آینده کنسانتره تولید و ۱5 میلیون تن گنده خواهیم داشت.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی همتی مدیرعامل مجتمع سنگ آهن 
سنگان، گفت: برای اولین بار موفق شدیم در منطقه سنگان بعد از دو سال تالش، 

دو پیمانکار بزرگ را برای استخراج و باطله برداری انتخاب کنیم.
او بیان کرد: رقم ریالی این اس��تخراج 3 هزار میلیارد تومان اس��ت که رقم قابل 
توجهی به ش��مار می رود. ۱30 میلیون تن س��نگ آهن برداشت و تولید و بیش از 

300 تن باطله برداری خواهیم داشت.
همتی افزود: مجتمع های فوالدی داریم که باید کنسانتره و گندله صادر کنیم، 
ظرف دو س��ال آینده ۱۷.5 میلیون تن کنس��انتره و ۱5 میلیون تن گندله تولید 
خواهیم کرد. تا پایان امس��ال ۱۲ میلیون تن کنس��انتره و ۱0 میلیون تن گندله 

برداشت خواهیم کرد.
مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان بیان کرد: هم اکنون در مجتمع سنگان ۷ 
هزار نفر مش��غول به کار هس��تند، هزار و ۱00 نفر دیگر فقط در مجموعه مشغول 
به کار خواهند ش��د و در کارخانه دیگری که به زودی افتتاح خواهد ش��د هزار نفر 

اشتغال پیدا خواهند کرد.
او با اش��اره به اینکه عمده این اشتغال به شرق کشور مربوط می شود، 
تش��ریح کرد: عالوه بر اینک��ه کار خوراک تولی��دی مجتمع ها را تولید 
می کنیم توسعه ای را به همراه خواهد داشت و راه های دسترسی توسط 

س��رمایه گذاران توسعه پیدا خواهد کرد. همتی افزود: دسترسی به خط 
دوم ۸00 میلیارد دالر هزینه دارد که در تالش هستیم آن را راه اندازی 
کنیم، عالوه بر این مجتمع س��نگان در شهرس��تان رشتخوار به اقتصاد 
مقاومتی کمک می کند که امس��ال به عنوان معین برتر انتخاب ش��د و 

مشاغل خورد ایجاد کرد.
مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان با بیان اینکه بهره برداری معدن ۱5 سال 
تمدید کردیم، ادامه داد: امس��ال به ذخایر ملی که اکنون ۱.3 دهم میلیارد است، 

اضافه خواهیم کرد.
او بیان کرد: تا به امروز معموال در حین استخراج اکتشاف کمی انجام می شد و 
امس��ال این کار را شروع کردیم. بحث حفاظت محیط زیست از دغدغه های مردم 
منطقه است به لحاظ اینکه دشت های فوالدی وجود دارد و توسط بخش خصوصی 
هم اس��تخراج می ش��ود، همکاری خوبی با حفاظت محیط زیست و مجتمع های 
فوالدی و بخش خصوصی داریم و بنا داریم از کاشت درختان بومی و پرطاقت در 

برابر باد و هوای سرد استفاده کنیم.
همتی ادامه داد: کل حقوق دولتی را امس��ال پرداخت کرده ایم که حدود ۱۱0 
میلیارد تومان س��ال گذش��ته پرداخت کردیم و امیدوارم در عملیات اکتشاف که 

۱6.5 میلیون متر مکعب شروع کرده ایم به بهره برداری برسیم.
مدیرعامل مجتمع س��نگ آهن سنگان افزود: به عنوان مجتمع سنگان به هیچ 
وجه س��نگ کلوخه که خام اس��ت را صادر نمی کنیم و تنها س��نگ آهن تولیدی 

مجتم��ع فوالدی اعم از کنس��انتره و گندله را تولید می کنیم؛ تا پایان س��ال ۱۲ 
میلیون تن کنسانتره و ۱0 میلیون تن گندله تولید می شود که در نهایت به ۱۷.5 

میلیون تن خواهد رسید.
او بیان کرد: بخش��ی از تولیدات در س��نگ آهن که موردنیاز نیست را تبدیل به 
س��نگ آهن دانه بندی می کنیم و به مجتمع های ف��والدی بزرگ مثل ذوب آهن 
اصفه��ان )یک میلیون تن( تحویل می دهی��م و امیدواریم اگر دولت اجازه دهد به 

مجتمع های فوالدی در سطح کشور تزریق کنیم.
همتی تشریح کرد: برای برداشت سنگ آهن و حمل آن عمده تجهیزات خارجی 
اس��ت و در داخل کشور س��اخته نمی شود، اما ش��رکت هایی در کشور یک سری 
قطعات این تجهیزات را می س��ازند. 60درصد تجهیزات خارجی و ۴0درصد دیگر 

در داخل تامین می شود.
مدیرعامل مجتمع س��نگ آهن سنگان گفت: با توجه به اینکه در کشور مشکل 
آب داری��م، اما مجموعه های فوالدی در دو بخش این مش��کل را حل می کنند. ما 
در تولید آهن اسفنجی به آب زیادی نیاز داریم، اما در تولید کنسانتره نیاز به آب 
زیادی نداریم که با مشارکت سرمایه گذاران قصد داریم آب دریای عمان را به شهر 

سیستان بیاوریم و این مشکل را حل کنیم، اما کار مقداری سنگین است.
او گفت: بنا داش��تیم امس��ال ۱3.5 میلیون تن تولید داشته باشیم، اما به دلیل 
نداش��تن پیمانکار ۱0 میلیون تن تولید ش��د و امیدواریم اکنون با انتخاب این دو 

پیمانکار این کمبود جبران شود.

به هیچ عنوان صادرات سنگ آهن نداریم

تولید ۱۷ میلیون تن کنسانتره در کشور

س��رافرازی گفت با وجود تمامی محدودیت ها ش��رکت های تولیدکننده سموم 
5۴ تا 55 هزار تن س��موم تولید یا وارد کردند که این میزان دو برابر نیاز کش��ور 

است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، علیمراد س��رافرازی معاون فنی سازمان 
حفظ نباتات کش��ور در نشس��ت خبری روز گذش��ته با اش��اره به اینکه استفاده 
صحیح س��موم جزئی از برنامه رفع عوامل خس��ارت زا است، اظهار کرد: سازمان 
حفظ نباتات کشور بر استفاده از آفت کش ها به عنوان آخرین عامل تأکید دارد به 
همین خاطر سال گذشته تالش کردیم از سموم کم خطر و متوسط خطر استفاده 

و سموم پرخطر را از لیست سموم مصرفی کشور حذف کنیم.
معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر گسترش استفاده از عوامل 
بیولوژیک در توس��عه گلخانه ها افزود: در راستای استفاده از عوامل بیولوژیک در 
توسعه گلخانه ها یک پروژه کالن داریم که قرار است با همکاری بخش خصوصی 

و عوام��ل بین المللی انجام ش��ود چراکه حمایت از تولی��د داخل از جمله اهداف 
هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی به شمار می رود.

او با بیان اینکه حذف ۱۲ سم از واردات از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات 
به ش��مار می رود، بیان کرد: تأکید ما بر شرکت های تولیدکننده داخل این است 
که باید تدارک س��موم در داخل را داش��ته باشند که به همین منظور در شرایط 

فعلی بیش از دو برابر نیاز داخل تدارک دیده ایم.
سرافرازی ادامه داد: برای بهبود استفاده از سموم شیمیایی دو کارگاه آموزشی 
را در هفتمی��ن نمایش��گاه تخصصی هماهنگ کردیم ت��ا دوره آن را برای بخش 
تولید س��موم برگزار کنند و س��ازمان حف��ظ نباتات این آمادگ��ی را دارد به هر 
مقداری که نیاز باشد استفاده بهینه از سموم و ماشین آالت سم پاشی را آموزش 

دهند.
معاون فنی س��ازمان حفظ نباتات کش��ور با بیان اینکه ارزیابی کیفی تولیدات 

داخ��ل برای رفع دغدغه کش��اورزان از دیگر اهداف ما به ش��مار می رود، گفت: 
سنجش رضایتمندی کشاورزان و ارزیابی کیفی در این زمینه باید انجام شود که 

این اقدام با همکاری آزمایش های فنی صورت می گیرد.
او با اش��اره به اینکه کش��اورزان دغدغه ای از حیث س��موم موردنیاز را نداشته 
باشند، بیان کرد: با وجود تمامی محدودیت ها شرکت های تولیدکننده سموم 5۴ 

و 55 هزار تن سم وارد یا تولید کردند که این میزان دو برابر نیاز کشور است.

معاون فنی س��ازمان حفظ نباتات کش��ور ادامه داد: هم اکنون س��امانه جامع 
مانیتورینگ در کش��ور فعال اس��ت که بدین ترتیب تمامی س��موم های وارداتی 
ت��ا مصرف تحت نظ��ارت قرار می گیرن��د و به محض دریافت گ��زارش مبنی بر 
تقلبی بودن از طریق س��تاد هایی که در اس��تان ها داریم پیگی��ری موضوع انجام 

می شود و اجازه گسترش نمی دهیم.

مع��اون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت ب��ا توجه به حجم باری که هر بار 
توس��ط وانت بار ها جا به جا می شود، تاثیر تغییر کرایه بر قیمت تمام شده کاالها 

بسیار ناچیز است.
عب��اس قب��ادی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره تأثیر تغییر 
س��همیه وانت بار ها در قیمت محص��والت بازار به خصوص ب��ازار میوه و تره بار، 
گف��ت: تعامالت و رایزنی های مناس��بی بین وزارت صم��ت و وزارت نفت صورت 

گرفت که در نهایت به افزایش ۱00 لیتری سهمیه وانت بار ها منجر شد.
معاون وزیر صنعت در امور تجارت داخلی تصریح کرد: باید توجه داشته باشید 
که پیش از تعیین افزایش ۱00 لیتر بنزین به سهمیه بندی این خودروها، تمامی 
وانت بار ها 300 لیتر مقرر ش��ده را دریافت کرده بودن��د، بنابراین هیچ توجیح و 
دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد مگر در حد قابل قبول و متناسب با  تغییر 

500 تومانی نرخ بنزین باشد.

قبادی با اش��اره به اینکه تغییر قیمت کرایه حمل بر قیمت کاال تأثیر ناچیزی 
دارد، تصریح کرد: جا به جایی بین انبار و خود میدان بار ها توس��ط ماش��ین های 
س��نگینی با مصرف س��وخت گازوئیل انجام می ش��ود که با توج��ه به ثبات نرخ 
گازوئیل تغییری در هزینه حمل و نقل با این وس��ایل نقلیه اجرا نخواهد شد، اما 
تغییر نرخ بنزین ممکن است بر هزینه حمل با وانت بار ها موثر باشد. توجه داشته 
باشید که بار حمل شده توسط وانت بار ها به خصوص در حوزه میوه و تره بار حدود 
500 کیلو تا یک تن وزن خواهد داش��ت و با تقس��یم کردن میزان افزایش نرخ 

کرایه بر حجم بار مشخص خواهد شد که تأثیر آن بسیار ناچیز خواهد است.
او با اش��اره به کاهش تأثیر تغییرات نرخ کرایه بر قیمت تمام ش��ده محصوالت 
با افزایش ۱00 لیتری سهمیه وانت بارها، گفت: توجه داشته باشید که تأثیر نرخ 
کرایه را نمی توان به تمامی کاال نس��بت داد بلکه کاال هایی مثل میوه، مرکبات و 
س��ایر اقالمی که نیاز به توزیع روزانه در سطح فروش دارند، تحت تأثیر تغییرات 

نرخ کرایه حمل و نقل قرار خواهند گرفت و در مورد سایر کاال ها افزایش قیمتی 
گزارش نشده است.

مع��اون بازرگانی داخلی وزارت صمت ش��رایط بازار را عادی دانس��ت و گفت: 
مدعی هس��تیم که شرایط حاکم بر بازار شرایطی مشابه با روز های قبل از اعالم 
تغییر قیمت بنزین اس��ت؛ حساس��یت ها افزایش پیدا کرده و تغییرات جزئی در 

قیمت اقالم مختلف بیش از گذشته به چشم می آید.
قبادی تأکید کرد: حساس��یت ها بین بازرسان اتحادیه ها و مدیران اتحادیه ها و 
اصناف هم افزایش پیدا کرده اس��ت و اگر اختاللی وجود داشته باشد، به سرعت 
نمود پیدا می کند؛ مردم می توانند در صورت مش��اهده گران فروش��ی یا تغییر در 
قیمت و کیفیت محصوالت این تخلفات را به س��امانه ۱۲۴، بازرسین اتحادیه ها، 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��ازمان صمت استان ها 

اعالم کند تا به سرعت پیگیری شود.

کشاورزان نگران تأمین سموم موردنیاز نباشند 

 سموم پرخطر حذف شد

تاثیر نرخ کرایه بر اقالم موجود در بازار ناچیز است
 آماده باش کشور برای برخورد با متخلفان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
دو شنبه
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اخبار

 حمل ونقل در صدر تخلفات
بعد از اصالح نرخ بنزین

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از افزایش 
دو تا س��ه درصدی تخلفات بعد از اصالح نرخ بنزین در سطح بازار خبر داد 

و گفت که بیشترین تخلفات کشف شده در بخش حمل و نقل بوده است.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، یداهلل صادقی 
اظهار کرد: از روز ۲۷ آبان ماه تا چهاردهم آذر در استان تهران مجموعا 3۲ 

هزار و 6۷۸ مورد بازرسی بر کاالهای اولویت دار انجام شده است.
وی همچنین از تشکیل ۴هزار و 6۹۹ پرونده تخلف به ارزش ۹0 میلیارد 
و ۹0۹ میلیون ریال خبر داد. به گفته این مقام مسئول، در این مدت 666 
گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، بازرسی 
س��ازمان ملی اس��تاندارد و اداره آگاهی برای مبارزه با گران فروشی، احتکار، 
کم فروشی و عرضه کاالی قاچاق، غیراس��تاندارد و غیربهداشتی انجام شده 
اس��ت. صادقی با بیان اینکه به دلیل تشدید بازرسی ها و افزایش نرخ بنزین، 
تخلفات حدود دو تا س��ه درصد نسبت به قبل از گران  شدن بنزین افزایش 

داشته، بیشترین تخلفات را در بخش حمل و نقل عنوان کرد.
به گزارش ایس��نا، از ۲۴ آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱500 
تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد 3000 تومان تعیین شد و در پی آن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت(، اتاق های اصناف و سایر بخش های مسئول 

از تشدید نظارت بر بازار خبر دادند.

علت فسادزا بودن پیش فروش خودروهای داخلی
محمدرض��ا منص��وری، عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت 
پیش فروش خودرو می تواند مانند پیش فروش س��که و ارز باعث فساد شود. 
این موضوع مطرح است که عده ای با این طرح ها می خواهند مردم را ناراضی 

نگه داشته و باعث بی اعتمادی شوند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا پیش فروش خودرو به درس��تی انجام 
می ش��ود، گفت: آن چیزی که مشخص است به همه خودرو نخواهد رسید. 
اگر این پیش فروش به درس��تی صورت گیرد باید خودرو با قیمت ارزان تر از 
بازار به مش��تریان تحویل داده ش��ود و اگر زمان تحویل قیمت روز محاسبه 
ش��ود ممکن اس��ت تا زمان تحویل قیمت افزایش یاب��د و طرح پیش فروش 
بی معنا اس��ت.  این عضو کمیس��یون صنایع و معادن در پایان بیان داشت: 
پیش فروش خودرو ممکن اس��ت همانند پیش فروش سکه و ارز باعث رانت 
و فس��اد ش��ود. بازار پیش فروش خودرو نس��بت به بازار سکه و ارز به خاطر 
محدودبودن آس��یب کمتری می زند، اما باید در نظر گرفت که این محصول 

به دست چه کسانی می رسد و حق کسی پایمال نشود.

یکه تازی پالگین هیبریدی ها در قاره سبز
براس��اس گزارش ها، فروش خودروهای پالگین هیبریدی در کش��ورهای 
اروپایی در اکتبر ۲0۱۹، به ۴۸ هزار و ۲۱۹ دس��تگاه رس��ید و با ثبت رشد 

۴6درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، این در حالی اس��ت که در برخی 
دیگ��ر از بازارهای خودرویی مه��م جهان نظیر چین و ایاالت متحده، میزان 
ف��روش خودروهای پالگین هیبریدی با کاهش روبه رو ش��ده اس��ت. میزان 
فروش این خودروها در ۱0 ماه نخس��ت س��ال ۲0۱۹ به ۴۲۹ هزار و ۲50 
دس��تگاه رسیده و س��هم آن را در بازار به 3/۲درصد رس��انده است، این در 
حالی اس��ت که س��هم خودروهای تمام برقی ۲درصد گزارش شده است. به 
نظر می رس��د شهروندان اروپایی بسیار بیشتر از س��ایر مناطق جهان سعی 
در حفاظت از محیط زیس��ت، کاهش آلودگی هوا و گرمایش زمین دارند. از 
این رو به وضوح اس��تفاده از وسائل نقلیه پاک)خودروهای برقی، هیبریدی و 

پالگین هیبریدی( در میان ساکنان قاره سبز رشد قابل توجهی یافته است.

خصوصی سازی خودروسازی، بازی جدید 
انحصارگرایان

درحال حاض��ر که بس��تر قانونی الزم برای ایجاد ب��ازار رقابتی و جلوگیری از 
انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در طرح ساماندهی 
صنعت خودرو هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط 
فعلی، آس��یب های قبلی را دوچندان می کند. به گ��زارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسئله اصلی در مشکالت خودروسازی 
را دولتی بودن آن می داند و ازاین رو پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را 
مطرح کرده اس��ت، اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، فضای غیررقابتی است 
که در صورت واگذاری بدون ایجاد رقابت، آسیب های قبلی تشدید خواهد شد.

صنعت خودروس��ازی کش��ور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کش��ور 
محس��وب می ش��ود که حدود 5.۲درصد از تولید ناخال��ص داخلی )GDP( و 
۲۱درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این 
صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب می آید، سال گذشته با 
یک تالطم اقتصادی روبه رو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار 
داد. با توجه به اینکه خودروسازی در سال های پیش از این نیز در زمینه توسعه 
کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و 
مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح 
کنند. یکی از مش��کالتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار 
ایجادشده توسط دولت در خودروسازی ها است اما راهکارهای پیشنهادی برای 
حل این معضل بسیار متنوع است. پیشنهادات اصالح وضعیت فعلی در دو دسته 
کلی تقسیم می شود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن 
آن مطرح می کنند، راهکار اصالح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش 
خصوصی می دانند، اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این 
صنعت را مسئله اصلی می دانند و به تناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل 
این مشکل مطرح می کنند. مجلس شورای اسالمی با توجه به شرایط نامتعادل 
موج��ود، اقدام به تصوی��ب طرحی تحت عنوان »س��اماندهی صنعت خودرو« 
می کند که درحال حاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن 
است. ماده ۲ این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش 
خصوصی کرده اس��ت که در واقع در پازل دس��ته اول قرار گرفته و حل مشکل 

خودروسازی ها را دولتی بودن آن می داند.
در این مس��ئله از یک نکته بسیار مهم غفلت شده است و آن هم غیررقابتی 
بودن خودروس��ازی های بزرگ اس��ت که اگر در این ش��رایط، بدون ایجاد یک 
ضابطه و نظام رقابتی مش��خص، واگذاری صورت گیرد، ممکن اس��ت محرک 
نابسامانی های اخیر صنعت خودرو شود. به طوری که تجربه خصوصی سازی در 
س��ال های گذشته در شرکت هایی مانند هپکو، ماشین سازی و . . . مؤید همین 

مسئله است.

م��وج جدید تقاضا برای دوگانه س��وز کردن خودروهای بنزین س��وز در 
ش��رایطی با افزایش قیم��ت این فرآورده نفتی ش��کل گرفته که ایمنی و 
استاندارد قطعات و تجهیزات کارگاهی، به دغدغه جدی تبدیل شده است.
به گ��زارش پ��دال نیوز، م��وج جدید تقاضا ب��رای دوگانه س��وز کردن 
خودروهای بنزین س��وز در ش��رایطی با افزایش قیمت این فرآورده نفتی 
شکل گرفته که ایمنی و استاندارد قطعات و تجهیزات کارگاهی، به دغدغه 
جدی تبدیل شده است. در این بین هرچند مسئوالن نفتی کشور با نگاه 
زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف بنزین به مشوق اصلی دوگانه سوز 
کردن محصوالت بنزین سوز تبدیل شده اند، اما در گوشه و کنار اظهاراتی 
از کارشناسان سازمان ملی استاندارد یا خودروسازان در مورد ایمن نبودن 
برخ��ی از قطع��ات و تجهی��زات کارگاه هایی که هم اکن��ون وظیفه اصلی 

دوگانه سوز کردن را به عهده دارند، شنیده می شود.
 چندی پیش یکی از کارشناس��ان سازمان ملی استاندارد گفته بود که 
اس��تاندارد تجهیزات کارگاه های دوگانه س��وز هنوز تدوین نش��ده، این در 
شرایطی است که خودروسازان نیز در باب خدمات، نصب تجهیزات و ایمنی 
قطعات هش��دارهایی داده بودند. در هر صورت آنچه مشخص است ظاهرا 
این روزها دغدغه ها حول قیمت تجهیزات و عدم پاس��خگویی کارگاه ها به 
نیاز مش��تریان می چرخد حال آنکه ایمنی دوگانه س��وزها به حاشیه برده 
ش��ده اس��ت. در کنار این موارد مس��ئوالن نفتی کش��ور که سال هاست 
مالکان خودرو را به دوگانه س��وز کردن تشویق می کنند، در سکوت وزارت 
صمت، راهنمای تبدیل سوخت محصوالت بنزین سوز شده اند. حال سوال 

اینجاس��ت که متولی پاس��خگویی به دغدغه های ایمنی و اس��تانداردی 
محصوالت دوگانه س��وز، چه س��ازمان و وزارتخانه ای است و چرا شفافیتی 
در این زمینه وجود ندارد؟ آنچه مش��خص است س��ازمان ملی استاندارد 
متولی بازرس��ی خودروهایی است که پیش از این در کارگاه ها دوگانه سوز 
شده اند و در مورد تبدیل خودروهای جدید مسئولیتی ندارد. خودروسازان 
نی��ز که در دهه ۸0 و با موج اول تقاضای محصوالت دوگانه س��وز، متولی 
تبدیل بنزین سوزها به محصوالت گاز سوز بودند در شرایط کنونی فعالیتی 
برای آنها تعریف نشده است. این در حالی است که هم اکنون وزارت صمت 
به عنوان متولی دوگانه سوز کردن خودروها، مسئولیت این کار را به اتحادیه 
سوخت های جایگزین سپرده است. به این ترتیب به نظر می رسد با توجه 
به دغدغه ایمنی محصوالت دوگانه سوز بهتر بود که وزارت صمت که خود 
سیاس��ت گذار صنعت خودرو اس��ت، خودروس��ازان را به نوعی در این امر 
دخی��ل می کرد. در حال حاضر متقاضیان به  طور مش��خص نمی دانند که 
متولی جایگزینی سوخت چه سازمان و وزارتخانه ای است، چراکه با دخالت 
مستقیم مسئوالن نفتی فکر می کنند که در این مورد باید به وزارت نفت 
مراجعه کنند و برخی دیگر نیز خودروسازان را همچنان مسئول جایگزینی 
خودروهای بنزین س��وز می خوانند. آنچه مشخص است همراه با موج اول 
دوگانه سوز کردن کارگاهی خودروها دولت وقت در این زمینه اقدام جدی 
انجام داد به طوری که طبق ماده ۱۱ تبصره ۱3 قانون بودجه س��ال ۱3۸6 
وزارت کش��ور، وزارت بازرگان��ی و وزارت راه و شهرس��ازی متولی تبدیل 
خودروهای با پایه بنزین و گازوئیل به مصرف کننده س��وخت س��ی ان جی 

ش��دند. به این ترتیب نظارت و بازرس��ی از کارگاه هایی که به دوگانه سوز 
کردن خودروها می پردازند به وزارت کش��ور و وزارت بازرگانی واگذار شد. 
حاال نیز به نظر می رس��د پیش از هیاهو برای دوگانه سوز کردن بهتر است 
که ابهام��ات ایمنی تبدیل کارگاهی و حتی تامی��ن تجهیزات نیز به طور 

شفاف برای مشتریان تشریح شود.
تفاوت ها در روند جایگزینی سوخت

 همان طور که عنوان ش��د وزارت صمت س��از و کاری را در دوگانه سوز 
کردن کارگاهی خودروها طراحی کرده اس��ت که متفاوت از مسیری است 
که در دور اول طی ش��ده است. در دور جدید وزارت صمت این وظیفه را 
به عهده اتحادیه س��وخت های جایگزین قرار داده اس��ت. آنطور که گفته 
شده، این اتحادیه به کارگاه هایی که برای این منظور از این اتحادیه مجوز 
گرفته اند، نظارت خواهد کرد. در حالی که پیش تر شرکت های خودروساز 
در این زمینه فعال بوده اند. حال این س��وال مطرح اس��ت که تغییر مرجع 
چه تبعات��ی دارد؟ در این زمینه محمد تجلی بخش رئی��س اداره انطباق 
قوای محرکه ایران خودرو در گفت وگو با شبکه اینترنتی اکو ایران می گوید 
ش��رکت های خودروس��از که پیش تر متولی این امر بودند، ملزم به رعایت 
استانداردهای اروپایی در گازسوز کردن محصوالت بنزین سوز هستند که 
این استانداردها، هم در بخش تامین تجهیزات و هم در فرآیند دو گانه سوز 
کردن خودروها به عنوان استاندارد مورد قبول سازمان ملی استاندارد تعیین 
شده است. وی ادامه می دهد که اگر کارگاه ها نیز این استانداردها را رعایت 

کنند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد. 

مسئولیت ایمنی و استاندارد خودروهای دوگانه سوز برعهده کیست؟

 کمیس��یون صنای��ع مجلس که اصالح طرح س��اماندهی خ��ودرو را به هیأت 
تحقیق و تفحص س��پرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور و بدون حضور 

رئیس تحقیق و تفحص، طرح مذکور را مجددا با ایرادات اساسی تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس که اصالح طرح 
س��اماندهی خودرو را به هیأت تحقیق و تفحص خودرو س��پرده بود، در اقدامی 
عجیب، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص خودرو، 
طرح مذکور را مجدداً با ایرادات اساس��ی تصویب کرد. کمیس��یون صنایع که در 
کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال 
تصویب س��ریع تر یک دس��تاورد اس��ت که البته نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه 

آسیب های گذشته این صنعت را تشدید می کند.
صنع��ت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کش��ور با وجود گذش��ت بیش 
از نی��م قرن از ش��روع فعالیت در ایران، همواره با مش��کالت زی��ادی در زمینه 
توس��عه کمی و کیفی تولید روبه رو بوده اس��ت که این مشکالت در سال گذشته 
ش��دت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی 
تحت عنوان »س��اماندهی صنعت خودرو« به پیش��نهاد مجلس شورای اسالمی 

روبه رو ش��د که نکات بس��یاری را در خود پنهان دارد. طرح مذکور تابه حال دو 
مرتبه توس��ط ش��ورای نگهبان به  دلیل ای��رادات قانونی و مخالفت با ش��رع رد 
ش��ده و مجمع تش��خیص مصلحت نظام ه��م برخی مواد این ط��رح را مغایر با 
سیاس��ت های کلی نظام اعالم کرده اس��ت. عالوه بر ایرادات قانونی، این طرح در 
سیاست گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به طوری که بسیاری 
از اساتید دانشگاه، کارشناس��ان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان 
مجلس، این طرح را شایس��ته تصویب نمی دانند. بررس��ی های کارشناسی نشان 
می دهد این طرح از منظر سیاس��ت گذاری نه تنها در مس��ائل مهم خودروسازی 
ازجمله خصوصی س��ازی، واردات، قیمت گذاری، اس��قاط ناوگان فرس��وده و . . . 
بس��یارضعیف اس��ت بلکه در زمینه هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با 
مراکز دانشگاهی، اقتصاد دانش بنیان و . . . حرفی برای گفتن ندارد. این طرح که 
ق��رار بود در فضای ناآرام و بی ثبات ب��ازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم 
بزند، با وجود ایرادات اساس��ی موجود در آن هیچ اثر مثبتی  در صنعت خودرو 
نخواهد داش��ت و ناکارآمدی های بسیاری را در مدیریت موثر حوزه خودروسازی 
در سال های پیش رو به همراه خواهد داشت که در زیر بدان آن اشاره خواهد شد.

 هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصی سازی بی ضابطه
مطابق ماده )۲( این طرح، دولت مکلف ش��ده ش��رکت های خودروسازی را به 
بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی س��ازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای 
ایجاد رانت و فس��اد گسترده تر تبدیل ش��ده است؛ خروجی و نتایج این سیاست 
خام و دست وپا شکسته در هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، هفت تپه و امثال آن 
نمایان ش��ده است. در شرایطی که هنوز برای خصوصی سازی، سیاست درست و 
جامعی طراحی نش��ده است، مشخص نیس��ت چرا برای واگذاری دومین صنعت 

بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.
ب��ا توجه به عملکرد ضعیف خصوصی س��ازی در س��ال های گذش��ته، اقدام به 
واگذاری ش��رکت های خودروس��ازی در بازار غیررقابتی فعلی، آسیب های قبلی 
این صنعت را دوچندان می کند. این مس��ئله به  حدی مهم و گلوگاهی است که 
مسئولین در قوای سه گانه به نحوه واگذاری ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً 
چندین مرتبه این موضوع مورد اشاره رهبر انقالب نیز قرار  گرفت که باید جلوی 
زمینه چینی برای فس��اد گرفته شود؛ ایش��ان با یادآوری تجربه های تلخ گذشته، 

مسئولین را از خصوصی سازی بدون هیچ ضابطه ای بر حذر داشتند.

دستاوردسازی کمیسیون صنایع مجلس به قیمت نابودی صنعت خودرو

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دو شنبه
18 آذر 1398
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کسب و کارامـروز8

رئیس دانش��گاه تبریز با بیان اینکه مسیر توسعه جامعه از دانشگاه می گذرد، 
گفت مسئوالن باید دانشگاه را باور کرده و در آن سرمایه گذاری کنند.

به گزارش ایرنا، میررضا مجیدی، روز یکش��نبه به مناس��بت روز دانشجو در 
صحن علنی شورای اسالمی تبریز افزود: در زمان 
کنونی دانشگاه نس��ل سوم فناور است و در کنار 
آم��وزش و پژوهش ب��ه ح��وزه کارآفرینی توجه 
می ش��ود و نس��ل چهارم دانش��گاه ها، بین  المللی 
اس��ت. وی با بیان اینکه باید دیوار بین دانشگاه و 
جامعه برداشته شود، اظهار داشت: دانشگاهی در 
ادامه مسیر خود دوام خواهد آورد که بین المللی 

باشد و با جامعه تعامل کند.
رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه تا زمانی که 
کش��ور به نفت وابسته باش��د مشکالت اقتصادی 
وجود خواهد داشت، گفت: پیشرفتی که ترکیه به 

آن دست یافته در سایه نبود نفت است.
مجیدی، با اش��اره به اینک��ه آنها به این نتیجه 

رسیده اند که مسیر توسعه از دانشگاه می گذرد اما ما دانشگاه را باور نکرده ایم، 
ادامه داد: اگر بخواهیم کش��ور مس��تقل باشد باید علم را تولید و در زمینه های 

مختلف از آن استفاده کنیم تا هزینه تولید علم جبران شود.

وی دانش��گاه را بستر توس��عه دانس��ت و یادآوری کرد: دانشگاه همیشه در 
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی پیش��رو بوده و 65 سال پیش دانشجویان برای 
آزادی کش��ور و اس��تقالل آن قیام کردند. مجیدی، با بی��ان اینکه نخبگان ما 
در آمریکا، اروپا، اس��ترالیا، ژاپن و چین فعالیت 
می کنند و زحمات دانشگاه ها در تربیت نخبگان 
از بین می رود، افزود: برای توس��عه کشور کاری 
ج��ز توجه و حمایت از نخب��گان داخلی نداریم 
و مس��ئوالن باید نگاه توس��عه به داخل داشته 
باش��ند. دبیر شورای اس��المی تبریز نیز در این 
جلس��ه گفت: یکی از ارکان اساس��ی توس��عه 
کش��ورها، دانشگاه هاس��ت و دانشجوهای نخبه 

می توانند منشأ آثاری مفید در جامعه باشند.
س��عید نیکوخصل��ت، اف��زود: در این ش��هر 
دانشجویان نخبه ای وجود دارند که دارای توان 
علم��ی و تخصصی باالیی هس��تند و می توانند 
برای شهر و کشورمان منشأ اثرات مفید باشند.
وی با بیان اینکه دانشجویان نخبه تبریز دارای توانمندی های زیادی هستند، 
اظهار داش��ت: در کشور ما سیس��تم یکپارچه و هماهنگی وجود ندارد و از این 

بابت آسیب های زیادی را در ابعاد مختلف متحمل شده ایم.

دوره ه��ای آموزش جامع و تخصصی اینترنت اش��یا با ه��دف افزایش دانش 
فناوری  های دیجیتالی ۲۷ تا ۲۹ آذرماه امسال برگزار می شود.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��اید ای��ن روزها واژه 
اینترنت اشیا زیاد به گوش تان خورده باشد اما 
معن��ا و یا کارب��رد آن را ندانید. در کل، مفهوم 
اینترن��ت اش��یا اتص��ال دس��تگاه های مختلف 
به یکدیگ��ر از طریق اینترنت اس��ت. در واقع، 
اینترنت اش��یا شما را قادر می س��ازد تا اشیای 
م��ورد اس��تفاده خ��ود را از راه دور و به کمک 
زیرس��اخت های اینترنت��ی مدیری��ت و کنترل 
کنید. در همین راستا ستاد توسعه فناوری های 
اقتص��اد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و مرکز تحقیقات اینترنت 
اش��یا، دوره ه��ای آم��وزش جام��ع و تخصصی 
اینترنت اش��یا  در آذرماه سال جاری در تهران 

برگ��زار می کنند. پنجمین دوره آم��وزش جامع اینترنت اش��یا و دومین دوره 
تخصصی امنیت اینترنت اش��یا با هدف افزایش ظرفیت های دانشی و آموزشی 
کش��ور در بخش فناوری های نوی��ن دیجیتالی، برگزار می ش��ود. در این دوره 

آموزش��ی توانمندسازی دانشجویان، مهندسان و متخصصان کشور برای حضور 
در اکوسیستم هوشمندسازی و اینترنت اشیا، برگزار خواهد شد.

در دوره آموزشی اینترنت اشیا، »مفاهیم، اقتصاد و مدل های تجاری اینترنت 
اش��یا«، »س��خت افزار، ارتباطات و مخابرات 
اینترنت اش��یا«، »پلتفرم های اینترنت اشیا و 
هوش مصنوعی« و »امنیت و حریم خصوصی 

اینترنت اشیا« ارائه می شود.
تخصص��ی طراح��ی  دوره  در  همچنی��ن، 
و ارزیاب��ی پروتکل ه��ای امنیت��ی و حری��م 
خصوصی اینترنت اش��یا ه��م مباحثی مانند 
»اهمی��ت امنیت اینترنت اش��یا ب��ا تکیه بر 
الزام��ات امنیتی براس��اس چارچ��وب چهار 
الیه ای پیشنهادی مبنی بر الیه سخت افزار«، 
»الیه شبکه«،» الیه هوش مصنوعی« و »الیه 

برنامه کاربردی« ارائه می شود.
در ای��ن دوره، عالوه بر بح��ث درخصوص 
تهدی��دات و آس��یب پذیری های متداول در معماری اینترنت اش��یا، روش های 
طراح��ی و ارزیابی پروتکل های امنیتی مورد اس��تفاده در الیه های مختلف نیز 

مطابق با معماری امن چهار الیه، تدریس خواهد شد.

برگزاری دوره های آموزش جامع و تخصصی اینترنت اشیامسئوالن باید دانشگاه را باور و در آن سرمایه گذاری کنند

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در نشس��ت مش��ترک با 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( راه اندازی اس��تارت آپ های حوزه 
اجتماعی را راهی برای توسعه مشارکت مردمی در امور خیریه دانست.
نشست میان سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و س��ید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( صبح 

روز گذشته در ساختمان مرکزی 
کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
برگزار ش��د و دو ط��رف درباره 
همکاری ه��ای بیش��تر در حوزه 
توسعه فناوری های نوین بحث و 

تعامل کردند.
علمی  معاون  س��تاری،  سورنا 
و فن��اوری رئی��س جمهوری در 
این نشست بر گسترش فرهنگ 
کارآفرینی در کمیته امداد تاکید 
کرد و گف��ت: کارآفرینان بزرگ 
دنیا همه با سختی فعالیت خود 
را آغاز کردند و برای پیاده سازی 
کس��ب و کار خ��ود از شکس��ت 
نهراس��یدند. در غیر این صورت 
با پول دولت و دیگران نمی توان 
به موفقیت رس��ید. پس در این 
اف��راد دارای  می��ان شناس��ایی 
ای��ده و با اعتماد ب��ه نفس اقدام 
مهمی است که مراکز نوآوری و 
س��رمایه گذاران خطرپذیر آن را 

تسهیل می کنند.
س��تاری ادامه داد: مددجویان 
کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
سختی کش��یده اند  اف��رادی  نیز 
راه اندازی  ب��رای  می توانن��د  که 
اس��تارت آپ های ح��وزه نوآوری 
اجتماع��ی اق��دام کنن��د. ای��ن 
استارت آپ ها می توانند در زمینه 
مردمی  مش��ارکت های  توس��عه 

اثرگذاری باالیی داشته باشند.
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری همچنین اف��زود: حوزه 
نوآوری اجتماعی عموما کس��ب و کارهایی را شامل می شود که مردم 
را درگی��ر امور خیریه می کند و ب��ا ایجاد اعتماد میان مردم این امر را 
رونق می دهند. زیرا نوآوری باعث می ش��ود این س��رویس ها هر لحظه 

در دسترس باشد.
رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان از حمایت معاونت علم��ی و فناوری با 
تم��ام توان از مددجوی��ان این مرکز خبر داد و گف��ت: معاونت علمی 
برای شناس��ایی این افراد با مش��کل مواجه اس��ت تا این حمایت ها را 
توس��عه دهیم. قطعا مددجویان این مرکز افراد مستعدی هستند که با 

راه اندازی اس��تارت آپ می توانند به موفقیت دست یابند. همچنین در 
حال حاضر در تمام اس��تان ها پارک های علم و فناوری وجود دارد که 

می توانند خدمات مناسبی رو به مددجویان کمیته امداد ارائه دهد.
س��تاری با بیان اینکه زیست بوم کارآفرینی و فناوری در کشور شکل 
گرفته اس��ت و سال گذشته ش��رکت های دانش بنیان ۹0 هزار میلیارد 
فروش و درآمدزایی برای کشور 
داش��تند بیان کرد: باید فرهنگ 
کارآفرینی در کمیته امداد شکل 
بگیرد و با شریک شدن در سهام 
شرکت های دانش بنیان این نهاد 
داش��ته  درآمدزایی  خ��ود  برای 
باش��د. زیرا با پول دولت س��قف 

آرزوها محدود است.
نیازمند حرکتی برمبنای 
فناوری های روز هستیم

همچنین در ادامه این نشست 
س��ید مرتضی بختی��اری رئیس 
کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
بی��ان ک��رد: کمیته ام��داد امام 
خمینی )ره( مانند س��ایر نهادها 
با توجه به شرایط کشور نیازمند 
حرکت��ی برمبن��ای فناوری های 
روز و جدید اس��ت. پس در این 
زمینه اقدامات��ی از مدیریت های 
پیش��ین انجام ش��ده است و در 
حال حاضر قصد سرعت دادن به 

آنها را داریم.
بختی��اری ادامه داد: همچنین 
در حوزه اشتغال و توانمندسازی 
ب��ا توج��ه ب��ه تاکی��دات مقام 
معظ��م رهب��ری در نظ��ر داریم 
ب��ا برنامه ه��ای جامع ع��الوه بر 
ایج��اد درآم��د  توانمندس��ازی، 
باثبات را برای مددجویان داشته 
باش��یم، اما برای تح��ول در این 
حوزه نیاز به همکاری بیش��تر با 
معاونت علمی و فن��اوری وجود دارد. رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( همچنین افزود: توس��عه مشارکت های مردمی نیز در کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نقش پررنگی دارد تا مردم را ترغیب به کمک بیشتر 
کنی��م. بدون کمک های مردمی و تنها با بودجه دولتی این نهاد راه به 
جای��ی نمی برد. به گفته وی، راه اندازی چهار کارخانه نوآوری در حوزه 
اجتماع��ی را با حمایت معاونت علم��ی و فناوری راه اندازی می کنیم تا 
شاهد توس��عه کمک های مردمی در این زمینه باشیم. همچنین برای 
فرهنگ س��ازی در حوزه کارآفرینی نیز قطع��ا از حمایت های معاونت 

علمی بهره می بریم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

استارت آپ های حوزه اجتماعی مشارکت های مردمی را 
گسترش می دهد

دریچــه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گفت با مجموعه اقداماتی 
ک��ه برای راه اندازی مرکز تحقیقات کیف، کفش و چرم انجام دادیم، توانس��تیم اعتماد 
را بین دانش��گاه و صنعت ایجاد کنیم. به گزارش ایس��نا، حس��ن رسولی سقای با اشاره 
ب��ه صدور مجوز راه اندازی مرکز تحقیقاتی کیف، کفش و چرم دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد تبریز، اظهار کرد: ایجاد مراکز تحقیقاتی دارای روندی اس��ت، زمانی که مأموریت 
کیف، چرم و کفش را به دانش��گاه آزاد اس��المی واحد تبریز محول کردند، چند فعالیت 
ب��ه  طور موازی پیش رفت که یک��ی از آنها نظام مندکردن موضوعات بود. وی افزود: در 
این راس��تا با صنعتگران کفش نشس��ت هایی برگزار، آسیب ها و چالش های این صنعت 
را شناس��ایی کردی��م و بعد از شناس��ایی پی بردیم که پایان نامه ه��ا باید برای حل این 

مشکالت هدایت شوند.

اعتماد دانشگاه و صنعت، نخستین گام در 
ایجاد مرکز تحقیقات کیف، کفش و چرم

دو شنبه
18 آذر 1398

شماره 1447
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فدراسیون سرآمدان علمی ایران وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری با هدف حمایت از فارغ التحصیالن مقطع دکترا و کمک به ارتقای 
کیفی��ت پژوهش کش��ور، از دوره های تحقیقاتی پس��ادکترا حمایت می کند. 

از ابت��دای س��ال ۱3۹5 تا انتهای س��ال ۱3۹۷ 
تعداد ۱۷6 نفر، موف��ق به جذب این حمایت ها 
از فدراسیون ش��ده اند. فدراس��یون در این بازه 
زمان��ی بی��ش از ۴6 میلیارد ری��ال حق الزحمه 
متقاضیان واجد ش��رایط پرداخت کرده  اس��ت. 
به گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دوره 
تحقیقات��ی پس��ادکترا با هدف عمیق تر ش��دن 
تخص��ص و دانش تحقیقاتی در موضوعی خاص 
ارائه می ش��ود. در این دوره ه��ا، فارغ التحصیالن 
مقط��ع دکت��رای تخصصی با ج��ذب پژوهانه از 
موسسات حامی پژوهش، نزد اساتید و سرآمدان 
علم��ی دوره ه��ای تحقیقات��ی را می گذرانن��د. 

فدراس��یون س��رآمدان علمی ایران نیز در چند سال گذشته با هدف حمایت 
از فارغ التحصیالن داخل کش��ور و کمک به ارتقای کیفیت پژوهش کشور، از 
این دوره های تحقیقاتی حمایت کرده اس��ت.   مطابق آیین نامه فدراس��یون، 

س��رآمدان علمی منتخب هر س��ال، س��همیه جذب و همکاری با یک الی دو 
محقق پس��ادکترا را دارن��د. در این دوره ها، فارغ التحصی��الن دکترای داخل 
کش��ور )که دارای حداقل یک مقاله با ضریب تأثیر بیش��تر از 5 باش��ند( نزد 
س��رآمدان علمی، دوره ه��ای تحقیقاتی خود 
را س��پری می کنند و به آنه��ا ماهانه مبلغ 30 
میلیون ریال )در ش��هر ته��ران( و ۲5 میلیون 
ری��ال )در شهرس��تان ها( حق الزحمه پرداخت 
می شود. به این افراد همچنین پژوهانه معادل 
50 میلی��ون ریال ب��رای انج��ام فعالیت های 
تحقیقاتی پرداخت می ش��ود. برای جذب این 
حمایت ها ضروری اس��ت که شخص متقاضی 
فارغ التحصی��ل مقط��ع دکترای داخل کش��ور 
باش��د و از زمان فارغ التحصیلی، بیش از چهار 
س��ال نگذش��ته باش��د. همچنین حداقل یک 
مقاله در نش��ریات برتر فدراس��یون یا نشریات 
با ضریب تأثیر )IF( باالتر از 5 داش��ته باش��د. 
در صورت داش��تن این شرایط، متقاضی س��وابق علمی خود را به فدراسیون 
س��رآمدان علمی ایران ارس��ال کرده و پس از تأیید نهایی توسط فدراسیون، 

دوره تحقیقاتی پسادکترای خود را شروع خواهند کرد.

با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، دوره های آموزش جامع و 

تخصصی اینترنت اشیا ۲۷ تا ۲۹ آذرماه امسال برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ش��اید این روزها واژه اینترنت اشیا زیاد به 
گوش تان خورده باش��د، اما معنا و یا کاربرد 
آن را ندانید. در کل، مفهوم اینترنت اش��یا 
اتصال دس��تگاه های مختلف ب��ه یکدیگر از 
طریق اینترنت است. در واقع، اینترنت اشیا 
شما را قادر می سازد تا اشیای مورد استفاده 
خود را از راه دور و به کمک زیرساخت های 

اینترنتی مدیریت و کنترل کنید.
در همین راستا ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق 

نوآوری و ش��کوفایی و مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، دوره های آموزش 
جامع و تخصصی اینترنت اشیا  در آذرماه سال جاری در تهران برگزار 
می کنن��د. پنجمین دوره آموزش جامع اینترنت اش��یا و دومین دوره 

تخصصی امنیت اینترنت اش��یا با هدف افزایش ظرفیت های دانش��ی 
و آموزش��ی کش��ور در بخ��ش فناوری ه��ای نوین دیجیتال��ی، برگزار 
می ش��ود. در این دوره آموزشی توانمندس��ازی دانشجویان، مهندسان 
و متخصص��ان کش��ور ب��رای حض��ور در 
اکوسیستم هوشمندسازی و اینترنت اشیا، 

برگزار خواهد شد.
در دوره آموزشی اینترنت اشیا، »مفاهیم، 
اقتصاد و مدل های تجاری اینترنت اشیا«، 
»سخت افزار، ارتباطات و مخابرات اینترنت 
اشیا«، »پلتفرم های اینترنت اشیا و هوش 
مصنوع��ی« و »امنی��ت و حریم خصوصی 

اینترنت اشیا« ارائه می شود.
همچنی��ن، در دوره تخصص��ی طراحی 
و ارزیاب��ی پروتکل ه��ای امنیت��ی و حریم 
خصوصی اینترنت اشیا هم مباحثی مانند 
»اهمیت امنیت اینترنت اش��یا با تکیه بر 
الزامات امنیتی براس��اس چارچوب چهار الیه ای پیش��نهادی مبنی بر 
الیه سخت افزار«، »الیه شبکه«،» الیه هوش مصنوعی« و »الیه برنامه 

کاربردی« ارائه می شود.

دانش فناوری  های دیجیتالی افزایش می یابدمحققین منتخب ماهیانه تا 30 میلیون ریال حق الزحمه دریافت می کنند

ب��ا امضای تفاهم  نام��ه همکاری میان بنیاد مل��ی نخبگان و صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از پژوهشگران 

و دانش آموختگان در دوره پسادکترا افزایش یافت.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنی��اد مل��ی نخبگان، نشس��ت 
امض��ای تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی نخب��گان و صندوق حمایت از 
پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
حضور محمود سعادت فومنی؛ قائم مقام بنیاد و ایمان افتخاری؛ رئیس 

صندوق برگزار شد.
لزوم حمایت بیشتر از اجتماع نخبگان و پژوهشگران

در این نشس��ت، محمود سعادت فومنی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان 
با اش��اره به لزوم افزایش همکاری های 
بین دستگاهی به منظور حمایت بیشتر 
از اجتم��اع نخب��گان و پژوهش��گران، 
گفت: امید است امضای این تفاهم  نامه 
آغاز همکاری های بیش��تر دو مجموعه 
از پژوه��ش و  در راس��تای حمای��ت 

پژوهشگران باشد.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه همگرایی 
از  حمای��ت  صن��دوق  رس��الت  های 
پژوهشگران و ماموریت های بنیاد ملی 
نخب��گان می توان ع��الوه بر حمایت از 
دوره پس��ادکترا برنامه های مش��ترک 

دیگری را تعریف و اجرا کرد.
س��عادت فومنی تصریح کرد: با توجه 
به اینک��ه پژوهش همواره ب��ه نتیجه 
دلخ��واه منت��ج نمی ش��ود، حمایت از 
پژوه��ش ج��زو اقدام��ات خطرپذی��ر 
محس��وب می ش��ود به همی��ن دلیل 
حمایت از پژوهشگران دوره پسادکترا 
یک��ی از وظای��ف خطی��ر در ح��وزه 

نخبگانی است.
بهتری��ن  نخب��گان  و  س��رآمدان 

پژوهشگران هستند
آری��ا الس��تی؛ مع��اون س��رآمدن و 
نخب��گان بنیاد مل��ی نخب��گان نیز با 
بی��ان اینکه بنیاد و صندوق حمایت از 

پژوهشگران در هر سه بخش مس��یر نخبگانی می توانند همکاری های 
مش��ترک تعریف کنند، گفت: فعال ش��دن معاون��ت ترویج علم در این 
صندوق ظرفیت خوبی را برای گس��ترش همکاری های مشترک ایجاد 

کرده است.
وی با بیان اینکه س��رآمدان و نخبگان بهترین پژوهشگران هستند، 
ی��ادآور ش��د: با توجه به همگرایی رس��الت های بنیاد مل��ی نخبگان و 
صندوق حمایت از پژوهشگران، این دو مجموعه می توانند در بخش ها 

و حوزه های دیگر نیز زمینه همکاری های مشترک را تعریف کنند.
اعطای تسهیالت متنوع صندوق حمایت از پژوهشگران برای 

حمایت از دانش آموختگان در دوره پسادکترا
در بخش��ی از این نشس��ت ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت 
از پژوهش��گران فناوری های معاونت علمی، امضای تفاهم نامه همکاری 

با بنیاد ملی نخبگان را آغاز همکاری های بعدی در حمایت بیش��تر از 
اس��تعدادهای برتر دانست و گفت: هم راستا بودن بسیاری از رسالت ها 
و ماموریت ه��ای این دو مجموعه فرصت مناس��بی را برای گس��ترش 
همکاری ه��ای دو س��ویه برای حمایت بهتر و بیش��تر از مس��تعدان و 

پژوهشگران فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: صندوق حمایت از پژوهش��گران تسهیالت متنوعی 
را برای حمایت از دوره پس��ادکترا به دانش آموختگان اعطا می کند که 
امید است با امضای این تفاهم نامه، حمایت ها کیفیت و تنوع بیشتری 

بگیرند.
جایزه شهید چمران فرصتی مناسب برای توان افزایی 

دانش آموختگان برتر
حسن ساالریه، معاون آینده سازان 
بنی��اد ملی نخبگان نیز در نشس��ت 
بنیاد  هم��کاری  تفاهم نامه  امض��ای 
مل��ی نخبگان با صن��دوق حمایت از 
پژوهش��گران، گفت: ای��ن تفاهم نامه 
با موضوعیت حمایت از پژوهشگران 

دوره پسادکترا به امضا رسید.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت ها 
و ماموریت ه��ای ذات��ی بنی��اد ملی 
از  حمای��ت  صن��دوق  و  نخب��گان 
پژوهش��گران، حمای��ت از محقق��ان 
دوره پس��ادکترا اس��ت، افزود: بنیاد 
ای��ن افراد را در فضای��ی رقابتی و از 
انتخ��اب می کند  تا  بین بهترین ه��ا 
ف��رد در طول ۱۲ ماه زی��ر نظر یک 
اس��تاد خب��ره و ب��ا محوری��ت یکی 
از چالش ه��ای کش��ور ب��ه تحقی��ق 
و پژوه��ش بپ��ردازد؛ این تس��هیل 
در قال��ب جایزه ش��هید چم��ران به 
مستعدان برتر دانش آموخته در دوره 

دکترا تعلق می گیرد.
توج��ه  ب��ا  داد:  ادام��ه  س��االریه 
به ش��رایط موج��ود و البت��ه تراکم 
دکت��را،  دوره  دانش آموختگان برت��ر 
بنیاد مل��ی نخبگان ت��الش دارد در 
قالب مش��ارکت و همکاری ب��ا دیگر دس��تگاه ها و نهادهای ذی ربط و 
اس��تفاده از ظرفیت های موجود آنها، حمای��ت از دانش آموختگان برتر 
دوره دکترا در قالب جایزه ش��هید چمران را با کیفیت و کّمیت بهتری 
ادامه دهد تا عالوه بر حمایت از مس��تعدان برتر، زمینه الزم برای رفع 

نیازهای کشور از طریق انجام پروژه های کاربردی فراهم شود.
معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: براساس تفاهم نامه 
هم��کاری میان بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهش��گران، 
بنیاد واجدین ش��رایط اس��تفاده از جایزه پس��ادکترای شهید چمران 
را ب��ه صندوق حمایت از پژوهش��گران معرفی می کند ت��ا آنان عالوه 
ب��ر بهره من��دی از حمایت های متنوع این صندوق، در طول یک س��ال 
فعالیت، یکی از نیازها و چالش های واقعی کش��ور را در قالب پروپوزال 

تعریف کرده و با محوریت آن پژوهش خود را انجام دهند.

یکی از مشهورترین طراحان خودرو دنیا که سوابق درخشانی در تولید 
محصوالت بوگاتی و رولزرویس و بی ام و دارد، مدیریت دپارتمان طراحی 

برند فولکس واگن را برعهده خواهد داشت.
بـه گـزارش زومیـت، جوزف کابـان متولد سـال ۱9۷3 و اهل کشـور 
اسـلواکی اسـت. او تحصیالت تکمیلی خود را در دانشگاه هنرهای زیبا 
و طراحی براتیسـلوا، پایتخت اسـلواکی، به  پایان رسـاند و سال ۱993، 
استخدام فولکس واگن شد. استعداد درخورتوجه کابان در طراحی بدنه، 
او را به  سـمت طراح ارشـد آئودی در سال ۲00۷ رسـاند. در سال ۲008، 
جوزف کابان به اشـکودا، دیگر برند زیرمجموعه فولکس واگن پیوست و 
سال ۲0۱۷، جانشـین کریم حبیب شد تا سرپرست تیم طراحی بی ام و و 
رولزرویس باشـد. کریم حبیب، طراح برجسته  کانادایی که از سال ۱998 
برای بی ام و کار می کرد، امروزه مدیر طراحی شـرکت خودروسـازی کیا 

موتورز است.
طـراح بوگاتی ویرون از مرداد سـال آینده بـی ام و را ترک خواهد کرد 
تا طراح ارشد فولکس واگن شـود. جوزف کابان جایگزین کلوس بیشاف 
خواهد شد. بیشاف 58 ساله از اواسط سال ۲0۲0، به ِسَمت مدیر طراحی 
گروه فولکس واگن ترفیع خواهد گرفت. بیشاف از سال ۲00۷ طراح ارشد 

فولکس واگن بوده است.

با امضای یک تفاهم  نامه در بنیاد ملی نخبگان

حمایت از دانش آموختگان برتر در دوره پسادکترا افزایش یافت

 جوزف کابان
 طراح بوگاتی ویرون

 به فولکس واگن پیوست
یادداشـت

ش��ریعتی ریس��ک پذیری را یکی از ارکان موفقیت در حوزه نخبگان برشمرد و گفت 
فقدان این توانمندی س��بب می شود س��رمایه گذاری بیشتر در امالک و خرید و فروش 

زمین و چنین مقوله هایی انجام شود و توسعه زیربنایی کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای زمینه سازی برای ارتباط 
بیش��تر اجتماع نخبگانی با مسئوالن اس��تان و بهره مندی بیشتر از قابلیت های موجود 
در جامعه نخبگانی، نشس��ت هم اندیش��ی نخبگان و اس��تعدادهای برتر استان اصفهان 
با اس��تاندار برگزار ش��د. در این نشست، منصور ش��ریعتی، رئیس بنیاد نخبگان استان 
اصفهان گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و قابلیت های نخبگان و مستعدان برتر، مستلزم 
فرهنگ س��ازی اس��ت. به عبارت بهتر، ایجاد زمینه فرهنگی مناس��ب برای اس��تفاده از 

نظرات و تخصص یکی از ملزومات امروز است.

ریسک پذیری از ارکان موفقیت در 
حوزه نخبگان است



بدون ش��ک مهم تری��ن ابزار برای برندس��ازی، ش��بکه های اجتماعی 
هستند. به همین خاطر نیز بسیار ضروری است تا با روش های موفقیت 
از این طریق، آش��نا باش��یم، با این حال اش��تباه عموم مردم این است 
که آنها به اس��تراتژی های بزرگ و بسیار س��ختی نیاز دارند. همین امر 
نی��ز به س��دی در برابر آنها تبدیل می ش��ود، با این ح��ال واقعیت این 
اس��ت که تکنولوژی، در راس��تای بهبود زندگی بش��ر و افزایش سرعت 
انج��ام کاره��ا پدید آمده و این امر به معنای آن خواهد بود که از طریق 
آن، انج��ام هر کاری با س��هولت باالتری همراه اس��ت. درواقع جهان با 
س��رعتی مثال زدنی به سمت اینترنتی شدن در حال حرکت است. تحت 
این ش��رایط تنها برندهایی قادر به حرک��ت خواهند بود که این اصل را 
به خوبی درک کرده باش��ند. برای مثال جدیدترین آمارها حاکی از آن 
اس��ت که فروش��گاه  های آنالین به طور میانگین 3۲ برابر فروشگاه های 
دیگر فروش داش��ته و این امر نش��ان از درس��تی گفته ه��ا دارد، با این 
حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که عدم انجام 
هیچ گونه فعالیتی به مراتب بهتر اقدامات اش��تباه خواهد بود. به همین 
خاطر نباید صرفا براس��اس تصورات خود پیش رفت. در همین راستا به 
بررس��ی چهار استراتژی س��اده ولی کامال موثر برای برندسازی بهتر از 

طریق شبکه های اجتماعی، خواهیم پرداخت. 
۱-ابزارهای موجود را بشناسید 

نخس��تین و مهم ترین گام شما این اس��ت که بهترین ابزار موجود را 
ب��رای خ��ود انتخاب کنید. برای این امر آش��نایی با ماهی��ت و امکانات 
تمام��ی ش��بکه ها، کامال ضروری خواهد بود. نکته بس��یار مهمی که در 
این بخش الزم است تا به آن توجه کرده و تقریبا از نظر سایرین پنهان 
اس��ت، بررسی روند رشد شبکه های اجتماعی طی چند ماه آینده است. 
برای مثال برندهایی که اسنپ چت را به علت شهرت باالی خود انتخاب 
کردند، خود را وارد یک بازار ش��لوغ کرده اند. تحت این ش��رایط سرعت 
رش��د بس��یار کاهش پیدا خواهد کرد، با این ح��ال مدیران خوش فکر، 
در تالش برای پیداکردن یک مس��یر اختصاص��ی برای خود بوده اند که 
با نهایت س��رعت به س��مت اهداف خود گام بردارند. برای مثال ش��بکه 
اجتماع��ی تیک ت��اک، از جمله این گزینه ها محس��وب می ش��ود که با 
سرعت رشدی فوق العاده امسال حتی اینستاگرام را از نظر تعداد دانلود 
نیز پش��ت س��ر گذاش��ت. به همین خاطر صرفا توجه به میزان شهرت 
ش��بکه های اجتماعی کافی نبوده و الزم اس��ت تا چندین معیار را مورد 
توج��ه خود ق��رار دهید، با این ح��ال بهترین اقدام در ای��ن زمینه این 
اس��ت که در تالش برای حضور حداکثری باشید. بدون شک هر شبکه، 
از تعداد بس��یار زیادی کاربر برخوردار بوده و این امر می تواند ش��انس 
موفقیت خود را افزایش دهد. برای مثال فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، 

یوتیوب و پینترس��ت دارای بیش��ترین تعداد کاربر بوده و کامال مناسب 
برندهای جهانی هس��تند، با این حال اگر حوزه کار ش��ما کامال محلی 
است، الزم است تا بنا بر میزان محبوبیت شبکه ها در جامعه هدف خود، 

دست به انتخاب زدن کنید. 
۲-برای هر شبکه محتوای مخصوصی را تولید کنید 

بدون ش��ک امکان��ات و ویژگی های هر ش��بکه اجتماع��ی با یکدیگر 
متفاوت بوده و کاربران آنها نیز تفاوت هایی را با یکدیگر دارند. به همین 
خاطر بزرگترین اشتباه، تولید محتواهایی یکسان برای تمامی آنها است. 
برای این امر ضروری اس��ت تا برای هر ش��بکه، یک نفر و یا یک تیم را 
تعیین کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا امکان فعالیت تخصصی مهیا 
شود. درواقع اگرچه فعالیت در شبکه های اجتماعی کامال رایگان است، 
ب��ا ای��ن حال این امر به معن��ای عدم نیاز به اختص��اص بودجه نبوده و 
الزم اس��ت تا به دنبال رسیدن به س��طحی حرفه ای در هر یک باشید. 
ب��رای آگاهی بیش��تر از اقداماتی که باید انجام ش��ود، توجه به اقدامات 
مش��ابه سایر برندها می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی محسوب شود، 
با این حال برای ایجاد تمایز و اس��تقبال فوق العاده، نوآوری کلید اصلی 
موفقیت خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که شما باید به دنبال 
ایجاد محتوا باش��ید. درواقع کپی برداری و بازنش��ر، تنها رش��د شما را 
محدود کرده و وجهه شرکت را نابود خواهد ساخت، با این حال ترجمه 
کردن محتواهای ارزشمند داستانی کامال متفاوت با کپی برداری داشته 

و اقدامی کامال ضروری محسوب می شود. 
3-فراموش نکنید که نصف مسیر موفقیت، میزان صمیمیت 

شما با مخاطبان است 
این امر که تنها به دنبال انتش��ار محتواهای خود باش��ید، بدون شک 
قادر به کسب رضایت حداکثری مخاطبان نخواهید بود. درواقع بسیاری 
از اطالع��ات را افراد از مکان-های دیگر نیز می توانند به دس��ت آورند، 
با این حال س��واد روایت شما، به عاملی تبدیل خواهد شد که جذابیت 
الزم را ایجاد کرده و مخاطب را به س��مت وفادارماندن به ش��ما س��وق 
خواهد داد. این امر نکته بس��یار ظریفی محسوب می شود. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که بسیاری از برندها، اگرچه محتواهای ارزشمندی 
را تولید می کنند، با این حال قادر به بیان آن برای مخاطب خود نبوده 
و همین امر همه چیز را به س��مت نابودی می کش��اند. برای این موضع، 
برنامه ری��زی و طبقه بندی ک��ردن محتواها کامال ض��روری خواهد بود. 
درواقع اگر مخاطب ش��ما نسبت به مفاهیم اولیه آگاهی الزم را نداشته 
باشد، بدون شک مفاهیمی که قصد انتقال آن را دارید، کامال عجیب به 
نظر خواهد رس��ید. به همین خاطر ش��ما نیاز به ترتیبی خواهید داشت 
ک��ه ضمن آموزش پایه، نیاز مخاطبان حرفه ای را نیز تامین کند، با این 
حال این اقدام نیز به تنهایی نمی تواند ضامن موفقیت شما باشد. درواقع 
ضروری اس��ت که به میزان صمیمیت خود با مخاطبان نیز توجه داشته 
باش��ید. از جمله الزامی ترین اقدامات این اس��ت که پاسخگوی سواالت، 

پیشنهادت و انتقادات باشید. بدون شک در ابتدای شروع کار شما، این 
امر کامال راحت بوده و الزم اس��ت تا نخس��تین افرادی را که نسبت به 
شما واکنش نش��ان می دهند، در جایی مکتوب کنید. درواقع این افراد 
را باید باسابقه ترین مخاطبان خود دانسته و همواره اولویت اول را برای 
پاس��خگویی به آنها اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شد تا همگان 
به این حقیقت دس��ت پیدا کنند که قدیمی بودن، برای شما یک امتیاز 
محسوب شده و به سمت ماندگاری بیشتر ترغیب شوند. به عنوان نکته 
پایانی، فراموش نکنید که برای صمیمی ش��دن ب��ا مخاطبان، هیچ گونه 
مرزی وجود ندارد. با این حال الزم اس��ت تا ب��ه میزان تمایل افراد نیز 
توجه داش��ته باشید. علت این امر به خاطر تفاوت های هر فرد با دیگری 

بوده و نباید به نحوی رفتار کنید که زمینه نارضایتی را فراهم آورد. 
4-در انتخاب رنگ ها دقت بسیار باالیی را داشته باشید 

ش��اید این جمله را بتوان کامال درس��ت دانست که رنگ ها، مهم ترین 
ابزار برای ایجاد جذابیت بصری و انتقال بهتر مفاهیم محسوب می شوند. 
ب��ا نگاهی به تمامی صنعت ها، پی به اهمی��ت این موضوع خواهید برد. 
برای مثال حتی در س��ینما، کارگردان ها از رنگ-های مختلف به عنوان 
تم فیلم خود اس��تفاده می کنند تا مفهوم موردنظر آنها بهتر انتقال پیدا 
کند. در رابطه با برندها نیز این امر کامال صادق بوده و الزم اس��ت تا با 
تناس��ب به محوریت کار خود، اقدام به انتخ��اب رنگ کنید. این امر در 
حالی اس��ت که بس��یاری از مدیران، صرفا رنگ های مورد عالقه خود و 
ی��ا محبوب در جامعه را مورد توجه ق��رار می-دهند. برای مثال اگرچه 
قرمز، محبوب ترین رنگ جهان محس��وب می ش��ود، با این حال تاکنون 
یک برند فعال در زمینه تولید لوازم درمانی را دیده اید که از این رنگ در 
بسته بندی خود اس��تفاده کرده باشد؟ به همین خاطر میزان محبوبیت 
عمال عاملی محس��وب نمی ش��ود که اولویت اول برندها باشد. برای این 
موضوع توجه به روان شناس��ی رنگ ها، کامال مهم بوده و فراموش نکنید 
که انتخاب یک رنگ، به معنای کنار گذاشتن سایر گزینه ها نخواهد بود. 
با این حال در گام نخست شما باید تم اصلی خود را انتخاب کرده و به 
آن وفادار بمانید. درواقع این تم که می تواند مجموعه ای از رنگ ها باشد، 
به معنای استفاده همیشگی از آنها بوده و با توخه به نیاز خود، می توانید 

در مواردی رنگ-های دیگری را نیز مورد توجه خود قرار دهید. 
در نهایت توجه داشته باشید که بازاریابی از طریق اینترنت اگرچه سهولت 
باالتری را به همراه دارد، با این حال شما را در جهانی به شدت متغیر وارد 
خواهد ساخت. درواقع با نگاهی به گذشته، متوجه این امر خواهید شد که 
شیوه های بازاریابی برای ده ها سال کامال ثابت و کاربردی بوده اند، با این حال 
در این جهان، ابدا چنین امری امکان پذیر نبوده و الزم است تا به محدوده 
زمانی هر اقدام خود توجه داشته باشید. برای موفقیت در این زمینه ضروری 
است تا همواره به دنبال ارائه نوآوری و خالقیت باشید. در غیر این صورت 

تمامی نتایج کامال مقطعی خواهد بود.  
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بررسی 3 نکته مهم درباره مفهوم مدرن برندسازی
برندسازی و تعامل بهینه با مشتریان

امروزه برندس��ازی یک��ی از مفاهیم مهم در دنیای کس��ب و کار 
محس��وب می شود. بس��یاری از برندها این فرآیند را فقط به معنای 
توس��عه نام برند و لوگو در میان مش��تریان معن��ا می کنند. این امر 
موجب ناتوانی برندها در زمینه ایجاد تمایز میان فرآیند برندسازی 
با بازاریابی و تبلیغات می ش��ود. در این میان بس��یاری از برندهای 
ب��زرگ و ش��رکت های موفق برندس��ازی را علم تعامل مناس��ب با 
مش��تریان می دانند. این امر به تمام فعالیت ه��ای چنین برندهایی 
معن��ا و مفه��وم خاصی می دهد. ه��دف اصلی از برندس��ازی ایجاد 
نمایی انسانی تر برای کسب و کارمان است. چنین امری تعامل ما با 

مشتریان را بسیار راحت تر خواهد کرد. 
برندها همیش��ه از فاصله می��ان کارمندان و مشتریان ش��ان رنج 
می برند. این امر موجب ضرورت صرف هزینه باال برای کاهش فاصله 
موجود می شود. بسیاری از برندها نسبت به این امر بی توجه هستند. 
ب��ه همین خاطر روز به روز فاصله میان کارمندان و مشتریان ش��ان 
بیشتر می شود. فرآیند برندسازی اصولی یکی از راهکارهای کاهش 

فاصله مذکور است. 
نکته مهم درخصوص برندس��ازی درس��ت ش��یوه های اجرای آن 
است. هدف اصلی من در این مقاله بررسی سه راهکار مناسب برای 

تحقق این هدف است. 
۱. ساختار بخش »درباره ما« در سایت برند

وقتی ما به برندس��ازی فکر می کنیم، باید اهمیت س��ایت رسمی 
برندم��ان را مدنظر داش��ته باش��یم. هر س��ایتی دارای یک صفحه 
نخس��ت اس��ت. اگر ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هس��تیم، باید صفحه نخس��ت مان توانایی جلب نظر آنها را داش��ته 
باشد. استفاده از محتوای جذاب و روانشناسی رنگ ها اهمیت زیادی 
دارد. امروزه کاربران فقط برای دسترسی به محتوای سایت ما اقدام 
به گش��ت و گذار در اینترنت نمی کنند. یک��ی از اهداف اصلی آنها 
یافتن برندهای تازه اس��ت، بنابرای��ن برند ما باید توضیحات دقیقی 
درباره خود ارائه کند. بخ��ش اصلی ارائه چنین توضیحاتی »درباره 
ما« نام دارد. متاس��فانه بسیاری از برندها توجه کافی به این بخش 
ندارند. به همین خاطر در عمل بخش »درباره ما« در س��ایت اغلب 
برندها دارای هیچ نوع اطالعاتی نیست. پیشنهاد نخست من در این 
مقاله ارائ��ه اطالعات دقیق درباره حوزه فعالیت برندمان و س��پس 
نش��انی هایی نظیر محل دفتر مرکزی و شماره تماس است. این امر 
انگیزه بازدیدکنندگان برای تعامل بیشتر با برند ما را افزایش خواهد 

داد. 
۲. اهمیت طراحی دکور و یونیفرم کارمندان

اگر برند ش��ما در زمینه گس��ترس نوع خاصی از س��بک زندگی 
فعالی��ت دارد، اس��تفاده از ارزش های اصلی آن س��بک در طراحی 
دک��ور و لباس کارمندان ضروری خواهد بود. هر برند باید به خوبی 
توانایی بازنمایی ارزش های محوری اش را داش��ته باشد. در غیر این 
ص��ورت مخاطب توجه چندانی به آن نخواهد کرد. امروزه دفتر کار 
یا فروش��گاه های برندهای بزرگ از ان��واع خاصی از طراحی دکور و 
یونیفرم کارمندان بهره می برد. این امر موجب تاثیرگذاری بیشتر بر 

روی مشتریان می شود. 
یک��ی از نمونه های جذاب درباره بازنمایی ارزش ها و فرهنگ برند 
در فروش��گاه اصلی مربوط به برند هارد گریند اس��ت. این برند در 
زمین��ه تولید لوازم خانگی، به طور وی��ژه مبلمان، فعالیت دارد. نوع 
طراحی فروش��گاه و لباس کارمندان در این فروش��گاه بسیار جذاب 
است. مش��تریان امکان بازدید از تمام محصوالت شرکت و امتحان 
آنها را نیز دارند. به عالوه همیش��ه ی��ک فنجان قهوه برای پذیرایی 
از آنها آماده اس��ت. تمام ای��ن فعالیت ها با هدف تاثیرگذاری هرچه 
بهتر بر روی مشتریان صورت می گیرد. در این زمینه تعامل سازنده 
با مش��تریان و ایجاد ارتباطی عمیق با آنها در دس��تور کار این برند 

قرار دارد. 
3. مفهوم برندسازی بصری

تمام بخش های برند ما از قبیل سایت رسمی، فروشگاه، دفتر کار، 
کمپین ه��ا و آگهی های تبلیغاتی باید ویژگی های مش��ترک و قابل 
درکی داش��ته باشد. این امر بخش های مختلف کسب و کار ما را به 
هم پیوند می زند. ایراد اصلی بس��یاری از برندها بی توجهی به پیوند 
میان بخش های مختلف کسب و کارشان در قالب فرآیند برندسازی 
است. به این ترتیب ارتباط معناداری میان بخش های مختلف کسب 
و کار آنها قابل مشاهده نیست. استفاده از المان های بصری مشترک 
نظیر رنگ های مش��ابه در تمام بخش های برند ایده ای مناس��ب در 

راستای اجرای الگوی نوین برندسازی برندمان خواهد بود. 
بی شک برندسازی به معنای مدرن شامل فرآیندهای بسیار زیادی 
اس��ت. توجه به نکات مطرح در این مقاله گام مناس��بی برای ایجاد 
تحول در فرآیند برندس��ازی شرکت ما خواهد بود. استفاده متفاوت 
از مفهوم برندس��ازی آن هم زمانی که اغلب برندها توجه خاصی به 
آن ندارند، مزیت های انکارناپذیری برای ما به همراه خواهد داشت. 
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فعالیت بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه کار س��اده ای نیست. امروزه 
بس��یاری از بازاریاب ها و برندها مس��یر دش��واری برای تولید محتوای جذاب پیش 
روی دارن��د. چالش اصلی برای بازاریابی محتوایی ضرورت تولید پس��ت به صورت 
روزانه است. بی شک هیچ بازاریابی همیشه عملکرد خوبی ندارد. گاهی اوقات ما به 
دالیل شخصی یا حرفه ای خالقیت الزم برای تولید محتوای جذاب را نداریم. حوزه 
بازاریابی محتوایی نیازمند تولید مطالب جالب حتی در روزهای بد بازاریاب هاست. 

برندهای بزرگ همیش��ه محتوای بازاریابی ش��ان را با ترکیب المان های جذاب و 
آموزنده تهیه می کنند. این امر موجب افزایش تمایل مخاطب برای مشاهده کارهای 
بع��دی برندهای موردنظر می ش��ود. یکی از ایرادهای اساس��ی محت��وای بازاریابی 
کلیش��ه ای فقدان پیام مشخص اس��ت، بنابراین مخاطب هیچ احساسی نسبت به 
مش��اهده آن نخواهد داشت. اگر ما نسبت به ایده های جلب نظر مخاطب در فرآیند 
تولید محتوای بازاریابی آگاهی داشته باشیم، چند گام از سایر رقبا جلوتر خواهیم 
بود. در ادامه این مقاله ۱6 ایده جذاب برای تولید محتوای بازاریابی در ش��بکه های 

اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. محتوای ویدئویی

براساس گزارش موسسه سیسکو تا سال ۲0۲۲ بیش از ۸۲ درصد از ترافیک کل 
فضای اینترنت به محتوای ویدئویی اختصاص خواهد یافت. این امر به معنای افزایش 
عالقه کاربران به مش��اهده محتوای ویدئویی در مقایسه با سایر فرمت های موجود 
اس��ت. خوشبختانه امروزه گزینه های بسیار زیادی برای تولید محتوای ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی پیش روی بازاریاب ها قرار دارد. تولید و بارگذاری فرمت ویدئو 
در ش��بکه های اجتماعی تا همین چند س��ال پیش به دلیل محدودیت های بستر 
اینترنت و شرکت های توسعه دهنده شبکه های اجتماعی بسیار دشوار بود، بنابراین 
توس��عه این فضا معنای مش��خصی برای برندها در جهت افزایش سرمایه گذاری بر 
روی بازاریابی ویدئویی خواهد داش��ت. برخی از امکانات در دس��ترس بازاریاب ها و 
برندها برای بارگذاری محتوای ویدئویی در شبکه های اجتماعی به شرح ذیل است:

• استوری )اینستاگرام و فیس بوک(
• اسنپ چت

IGTV •
• یوتیوب

• تیک تاک
• ویدئوی زنده )لینکدین، فیس بوک و اینستاگرام(

• ویدئوهای عادی در قالب پست
خوشبختانه اکنون امکان بارگذاری محتوای ویدئویی در تمام شبکه های اجتماعی 
وجود دارد. نکته مهم در این میان انتخاب پلتفرمی مناس��ب برای فعالیت برندمان 
است. این امر بستگی به سلیقه مشتریان دارد، بنابراین ما باید به دنبال یافتن شبکه 

اجتماعی مورد پسند اغلب مخاطب هدف مان باشیم.
۲. ویدئوهای زنده

ویدئ��و زنده )Live Video( نقش مهم��ی در بازاریابی محتوایی بازی می کند. 
براس��اس گزارش موسس��ه پژوهش��ی Live Stream از هر پنج کاربر شبکه های 
اجتماعی چهار نفر مشاهده ویدئوی زنده از سوی برندها را به مطالعه محتوای وبالگ 
آنه��ا ترجیح می دهند. این امر به خوبی بیانگر میزان تاثیرگذاری بیش��تر محتوای 

ویدئویی در مقایسه با انواع فرمت های بازاریابی دیگر است. 
بارگذاری ویدئوی زنده برای پوش��ش کنفرانس ها و اجالس های مهم کاری ایده 
جذابی خواهد بود. امروزه با وجود پیش��رفت فناوری های مدرن بس��یاری از مردم 
پیگی��ر اخب��ار مربوط به رویدادهای مهم حوزه کس��ب و کار را بدون حضور در آن 
مراس��م ها پیگیری می کنند. این ام��ر به معنای توجه روزافزون دامنه وس��یعی از 
مردم به ویدئوهای آنالین است، بنابراین برند ما باید برنامه ای ویژه برای حضور در 
این بخش کس��ب و کار داشته باشد. امروزه بسیاری از شبکه های اجتماعی امکان 
بارگذاری ویدئوی زنده را پش��تیبانی می کنند. بنابراین مشکل اساسی در راستای 

استفاده ما از این امکان کاربردی نخواهد بود. 
یکی از ایده های جذاب برای اس��تفاده از بخ��ش بارگذاری ویدئوی آنالین بحث 
رونمایی از محصوالت تازه اس��ت. کاربران شبکه های اجتماعی عالقه بسیار زیادی 
به مش��اهده ایده های تازه برندها در زمینه تولید محصوالت مختلف دارند. این امر 
موجب استقبال ش��دید کاربران از ویدئوهای زنده پیرامون معرفی محصوالت تازه 

می شود، بنابراین برند ما باید استفاده حداکثری را از این بخش کند. 
3. توجه به کارمندان

ش��اید در نگاه نخست کارمندان یک شرکت س��وژه بازاریابی محتوایی محسوب 
نش��وند، اما ایده من در این بخش کامال متفاوت با این برداش��ت است. هیچ برندی 
بدون تالش و پش��تکار کارمندانش توانایی دس��تیابی به موفقیت را ندارد، بنابراین 
گروه کارمندان یکی از ستون های اصلی موفقیت هر برندی محسوب می شود. اگر در 
کمپین بازاریابی به دنبال بیان داستان جذاب برندمان باشیم، حضور و نقش آفرینی 

کارمندان ضروری خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از برندها مجموعه ای از ویدئوهای ج��ذاب با حضور تعدادی از 
کارمندان شان تهیه و در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند. تجربه اغلب برندها 
بیانگر اس��تقبال بسیار بیش��تر کاربران از چنین ویدئوهایی است. این امر ریشه در 
توجه بیش��تر افراد به محتوای شامل حضور افراد معمولی از جمله کارمندان دارد. 
امروزه کاربران ش��بکه های اجتماعی صحبت های افراد حقیقی را بس��یار بیشتر از 
سلبریتی ها و اینفلوئنس��رها باور می کنند. به همین خاطر ما باید برنامه مشخصی 

برای همکاری با کارمندان مان در زمینه تولید محتوای بازاریابی داشته باشیم. 
4. بیان اخبار و تازه های شرکت

یکی از راهکارهای جلب نظر مخاطب در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاری 
اخبار و نکات تازه درباره برندمان است. کاربران در شبکه های اجتماعی عالقه زیادی 
ب��ه اخبار دارند. نکته مهم در این میان ضرورت س��اماندهی کوتاه و مختصر اخبار 
است. ماهیت خبر در قالب مرتبط حوزه کسب و کار نیازمند توضیح اضافه نیست، 
بنابراین اس��تفاده از ترکیب یک یا چند جمله کوتاه در کنار تصویری جذاب برای 

جلب نظر مخاطب کافی خواهد بود. 
بهترین پلتفرم برای بارگذاری اخبار تازه برندمان توییتر اس��ت. ماهیت فعالیت 
در توییتر با اش��تراک گذاری اخبار تازه هماهنگی بس��یار زیادی دارد. براساس آمار 
رس��می توییتر نزدیک به ۴0درصد از کل کارب��ران فعال این پلتفرم به طور مداوم 
اخبار مربوط به حوزه های گوناگون کسب و کار را پیگیری می کنند، بنابراین انتخاب 

توییتر برای پوشش اخبار برندمان بسیار هوشمندانه خواهد بود. 
5. تحلیل اطالعات بازار

بسیاری از برندها در تالش برای گسترش جایگاه شان از سطح یک برند معمولی 
هس��تند. این امر گاهی اوقات با تالش برای بیان نظرات کارشناس درباره وضعیت 
بازار و تحلیل اطالعات همراه اس��ت. امروزه بس��یاری از برنده��ای بزرگ عالوه بر 
تولیدکنن��ده محصولی خاص در قالب مش��اور و تحلیلگر مطمئن نیز مورد اعتماد 
مش��تریان هستند. بی تردید این میزان از اعتبار در طول مدت زمان طوالنی حاصل 

می ش��ود. نقطه ش��روع مناس��ب برای این فرآیند بیان نکات کلیدی و تحلیل های 
کاربردی در اکانت برندمان در شبکه های اجتماعی است. 

موسس��ه اکونومیست یکی از بهترین برندهای فعال در زمینه تحلیل اطالعات و 
وضعیت بازارهای مختلف است. این برند در طول زمان از سطح یک نشریه ساده به 
یک تحلیلگر حرفه ای ارتقا یافته است. امروزه اعتبار مقاالت تحلیلی این موسسه با 

برخی از پژوهشکده های آکادمیک برابری می کند. 
6. مقاالت و پست های وبالگی

شاید راه اندازی وبالگ در دوران کنونی ایده قدیمی به نظر برسد. در هر صورت 
با توس��عه روزافزون ش��بکه های اجتماعی استفاده از وبالگ برای تعامل با مخاطب 
عجیب به نظر می رس��د. نکته مهم در این بخش اهمی��ت و تاثیرگذاری وبالگ بر 

روی مخاطب است. 
ابتدا اجازه دهید دلیل اهمیت وبالگ را بررسی کنیم. امروزه اغلب برندها دارای 
س��ایت رسمی هستند. محتوای اصلی س��ایت رسمی برندها شامل اخبار شرکت و 
رونمایی از محصوالت تازه است. ماهیت سایت های رسمی اجازه بیان نکات کلیدی 
ک��ه نیاز به نگارش متن های طوالنی را دارند، نمی ده��د، بنابراین راه اندازی وبالگ 
رسمی برای برندمان در کنار سایت اقدام مناسبی در راستای بیان نکات کلیدی و 
تحلیل های مفصل خواهد بود. بسیاری از برندهای بزرگ از وبالگ شان در راستای 
توسعه نوع خاصی از سبک زندگی استفاده می کنند. اگر برند ما توانایی فعالیت در 
زمینه توس��عه نوع ویژه ای از س��بک زندگی را داشته باشد، ایده مذکور تاثیر بسیار 

زیادی بر روی مخاطب خواهد داشت. 
۷. نمایش پشت صحنه برند

تمام برندها دارای پش��ت صحنه های جذابی هس��تند. همانطور که از نام پشت 
صحنه مش��خص اس��ت، نمایش نحوه تولید محصوالت و رابطه میان کارمندان با 
یکدیگر بخش اصلی این نوع محتوا را ش��امل می ش��ود. بس��یاری از برندها نسبت 
ب��ه این امر توجه کافی ندارند، بنابراین وظیف��ه اصلی ما در این بخش نمایش نوع 
خاصی از محتواست. پشت صحنه فعالیت برندها به طور معمول از سوی بسیاری از 
افراد قابل مشاهده نیست، بنابراین ما باید بخش های جذاب و کمتر در معرض دید 
برندمان را به مخاطب نشان دهیم. این امر عالقه مخاطب به تعامل هرچه بیشتر با 

برندمان را افزایش می دهد. 
یک��ی از ایده های ج��ذاب در این بخ��ش نمایش محیط فعالی��ت کارمندان در 
شرکت است. دفتر کار هر برند بخش قابل توجهی از جذابیت  آن را پنهان می کند، 
بنابراین با بیان داستانی جذاب درباره دفتر برندمان امکان جلب نظر شمار باالیی از 

مخاطب ها وجود خواهد داشت. 

8. برگزاری رقابت و اعطای هدیه های مختلف
برگزاری مس��ابقه در شبکه های اجتماعی قدمت زیادی ندارد. این امر مبتنی بر 
تعیین فرآیندی برای فعالیت کاربران و سپس اعطای جایزه به افراد برتر است. اگر 
مس��ابقه و جایزه ما جذابیت کافی را داش��ته باش��د، نظر مخاطب به بهترین شکل 
ممک��ن جلب خواهد ش��د. مزیت اصلی برگزاری مس��ابقه ام��کان جلب نظر دامنه 
هرچه وس��یع تری از مخاطب هاس��ت. این امر اصطالح »جذب ویروسی« نام دارد. 
در این ش��یوه یک مخاطب با ش��رکت در مسابقه یک برند به طور پیوسته اقدام به 
اطالع رسانی درباره آن به دوستان و اعضای خانواده خواهد کرد. چنین امری موجب 
افزایش آگاهی افراد پیرامون برند موردنظر می شود. در نهایت عالوه بر افزایش امتیاز 

فرد موردنظر در مسابقه، افراد تازه ای نیز با برند ما آشنا خواهند شد. 
اگ��ر نگاهی کوتاه به فعالیت برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماعی بیندازیم، 
بس��یاری از آنها با برگزاری مسابقه های جذاب در تالش برای جلب تعامل مخاطب 
هدف هس��تند. بنابراین ما در راستای راه اندازی نخستین مسابقه برندمان الگوهای 
مناس��بی در اختیار خواهیم داشت. مش��اهده نحوه فعالیت برندهای بزرگ در این 

زمینه گام موثری در راستای تحقق اهداف مان خواهد بود. 
9. محتوای همراه با حضور اینفلوئنسرها

فعالیت افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنس��رها در شبکه های اجتماعی گسترش بسیار 
زیادی پیدا کرده است. شاید تا همین چند سال پیش تعداد این افراد بسیار محدود 
و اغلب در مقیاس محلی بود. امروزه ما مشاهده حضور بسیاری از اینفلوئنسرها در 
مقیاس محلی و حتی جهانی هس��تیم. محبوبیت ای��ن افراد در حوزه های مختلف 
موجب جلب توجه برندها به همکاری با آنها ش��ده است. همکاری با اینفلوئنسرها 
برخالف بسیاری از تبلیغات منفی همیشه بد نیست. ما باید در فرآیند همکاری با 
این افراد به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم. یکی از نکات مهم در این میان 
انتخاب اینفلوئنسرهای مرتبط با حوزه کاری مان است. اشتباه برخی از برندها تالش 
برای همکاری با افراد تاثیرگذار مشهور بدون توجه به زمینه تخصصی فعالیت شان 
اس��ت، بنابراین در نهایت امکان جلب نظر مخاطب به ش��یوه ای مناسب برای برند 

موردنظر فراهم نمی شود. 
۱0. تولید انواع گیف

اگر اهل گش��ت و گذار در شبکه های اجتماعی باش��ید، با انواع گیف ها آشنایی 
دارید. گیف ش��امل برشی کوتاه از یک ویدئو است. این امر امکان ارسال برش های 
موردنظر به جای استیکر را فراهم می کند. امروزه بسیاری از کاربران در گفت وگوی 

آنالین با یکدیگر از گیف های مختلف استفاده می کنند. 
توصی��ه من در این بخش تولی��د گیف از دل ویدئوهای برندمان اس��ت. ما باید 
بخش ه��ای جذاب و خن��ده دار ویدئوهای مان را در قالب گی��ف قرار دهیم. این امر 

موجب افزایش توجه کاربران به محتوای اصلی ما خواهد شد. 

خوش��بختانه امروزه امکان تولید و بارگذاری گیف در اغلب شبکه های اجتماعی 
وجود دارد. این امر همراه با افزایش عالقه کاربران به استفاده از گیف همراه است، 
بنابراین ما فرصت مناس��بی در تعامل نزدیک با مخاطب و افزایش شهرت برندمان 

را خواهیم داشت. 
۱۱. تولید انواع انیمیشن

همه ما به انیمیشن های جذاب عالقه داریم. امروزه بخش قابل توجهی از فروش 
فیلم های س��ینمایی کارتونی مربوط به مخاطب بزرگسال اس��ت. در واقع این نوع 
فیلم ها دیگر کودکان را به عنوان تنها مخاطب هدف ش��ان مدنظر ندارند، بنابراین 
در حوزه کسب و کار نیز استفاده از انواع انیمیشن باید معطوف به جلب نظر تمام 

مخاطب ها باشد. 
خوشبختانه تولید انیمیش��ن نیازمند مهارت و دانش گسترده در زمینه نرم افزار 
نیست. برخی از ابزارهای ساده نظیر Animoto امکان جست وجوی انواع انیمیشن 
یا تولید نمونه های ساده را فراهم می سازد، بنابراین تنها نکته مهم در اینجا طراحی 
ایده های جذاب و سپس تالش برای تحقق آن خواهد بود. براساس گزارش موسسه 
فوربس محتوای انیمیشنی تا سه برابر توجه بیشتری به خود جلب می کند. این امر 

در دنیای بازاریابی به معنای توانایی جلب دامنه وسیعی از مخاطب ها خواهد بود. 
۱۲. تصاویر مربوط به محصوالت برند

یکی از اهداف اصلی کاربران از دنبال کردن اکانت های تجاری مش��اهده تصاویر 
مربوط به محصوالت برندهاس��ت، بنابراین ما باید پاسخ قابل توجهی به این عالقه 
کاربران دهیم. امروزه هنر عکاسی در زمینه کسب و کار پیشرفت قابل توجهی کرده 
است. نمایش تصاویر جذاب از برندمان و محصوالتش نقش مهمی در توسعه کسب 
و کار دارد. ب��ه عنوان مثال، برند نایک را در نظر بگیرید. این برند همیش��ه تصاویر 
جذاب و زیبایی از محصوالتش در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کند. برندهای 
بزرگ در صنعت خودروسازی نیز وضعیت مشابهی دارند، بنابراین ما برای جلب نظر 

مخاطب هدف باید اقدام به همکاری با عکاس های حرفه ای کنیم. 
ب��دون تردید همکاری با عکاس های حرفه ای تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت 
برندمان خواهد داش��ت. توصیه من در اینجا اس��تفاده از برخی نکات س��اده برای 
بهبود کیفیت عکس های برندمان اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به همکاری با 

عکاس های حرفه ای و صرف بودجه قابل توجهی نیز نخواهد بود. 
امروزه بس��یاری از مقاالت در زمینه تقویت مهارت عکاس��ی افراد مبتدی وجود 
دارد. ه��دف من بیان نکاتی مانند این مقاالت نیس��ت. توصی��ه من توجه به نحوه 
عملک��رد برندهای بزرگ اس��ت. نگاه به نح��وه فعالیت بازاریاب��ی و تهیه عکس از 
محصوالت برندهای بزرگ نقش مهمی در بهبود درک ما از عکاسی استاندارد دارد. 
بدون تردید کاربران ش��بکه های اجتماعی توج��ه ویژه ای به نحوه فعالیت برندهای 
بزرگ دارد. این امر باید در قالب کالس درس برای ما باشد. شاید کاربران عادی از 
تصاویر زیبای برندها لذت ببرند، اما ما باید نکات مهم نهفته در آنها را کشف کنیم. 

۱3. استفاده از محتوای تولیدی کاربران
اگر برند شما دارای طرفدار یا مشتریان وفادار زیادی است، به احتمال زیاد دامنه 
وس��یعی از محتوای تولیدی آنها را در اختیار خواهید داش��ت. امروزه بس��یاری از 
کاربران در اینس��تاگرام محتواهای جذابی درباره برندهای مورد عالقه ش��ان تولید 
می کنند. یکی از نمونه های جذاب این فرآیند درباره برند Whole Foods اتفاق 
افتاده است. این برند در زمینه خرده فروشی و ارائه محصوالت ارگانیک فعالیت دارد. 
بدون تردید بسیاری از برندها و خرده فروشی های دیگر نیز مانند این برند در تالش 
برای جلب نظر مشتریان هستند. نکته مهم درباره Whole Foods ارتباط عمیق 
آن با مشتریان است. همین امر آنها را بدل به برندی محبوب در سراسر آمریکا کرده 
است. اگر نگاهی به اکانت رسمی این برند در شبکه های اجتماعی بیندازید، بخش 
قابل توجهی از پس��ت های آن مرتبط با محتوای تولیدی کاربران اس��ت. محتوای 
تولی��دی کاربران از نقطه نظر فنی ش��امل انواع پس��ت ها و تصاوی��ر کاربران درباره 
برندهاست. کاربران به طور معمول با استفاده از هشتگ یا تگ کردن برندها توجه 

آنها را به محتوای شان  جلب می کنند. 
۱4. بخش استوری اینستاگرام

گاهی اوقات برندها ایده های مناس��بی برای تولید یک پس��ت مس��تقل ندارند. 
ایده ه��ای کوچ��ک و در لحظه در صورت تالش برای تبدیل ش��ان به پس��ت دیگر 
جذابیت اولیه را نخواهد داش��ت، بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای انتقال 
س��ریع ایده های در لحظه مان به مخاطب باشیم. امروزه بخش استوری در بسیاری 
از ش��بکه های اجتماعی این فرصت را فراهم می کند، بنابراین ما شانس جلب نظر 

مخاطب بدون نیاز به اختصاص زمان طوالنی برای تولید پست را خواهیم داشت. 
امروزه پلتفرم اینس��تاگرام امکانات قابل توجهی در بخش استوری ارائه می کند. 
برنده��ا ب��ه راحتی امکان بارگذاری محت��وای بصری و ویدئوهای ج��ذاب را دارند. 
همچنین با استفاده از ابزارهای ویرایشی اینستاگرام فرصت بهبود کیفیت و افزودن 

المان های جانبی به محتوای مان وجود خواهد داشت. 
بدون تردید انتخاب اینس��تاگرام در میان حجم وس��یعی از شبکه های اجتماعی 
باید توجیه منطقی داش��ته باشد. من در این زمینه به 500 میلیون استوری روزانه 
در ای��ن پلتفرم توج��ه دارم. امروزه کمتر پلتفرمی با این حجم از ترافیک در بخش 
استوری مواجه است. این امر به خوبی بیانگر اهمیت اینستاگرام و نفوذش در زندگی 

روزمره کاربران است. 
۱5. تولید انواع نمودار

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با تولید نمودارهای جذاب ایده مناسبی است. 
کارشناس های مطرح در حوزه بازاریابی بر روی تاثیرگذاری محتوای بصری بر روی 
مخاطب تاکید دارند، بنابراین تولید نمودارهای جذاب با المان های بصری گوناگون 

شانس ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب را افزایش می دهد. 
فعالی��ت بس��یاری از برندها در حوزه کس��ب و کار در پیوند ب��ا آمارهای کمی و 
پیچیده است. بیان این آمارها با زبان ساده برای مخاطب امر بسیار دشواری است. 
به همین خاطر اغلب برندهای فعال در حوزه های تخصصی به طور مداوم با مشکل 
در زمینه بازاریابی مواجه هس��تند. تولید نمودارهای بصری جذاب کمک زیادی به 
ساده سازی مفاهیم پیچیده می کند. به این ترتیب میزان تاثیرگذاری برندها بر روی 

مخاطب هدف نیز تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
۱6. انتشار بازخوردهای مخاطب

فعالیت در حوزه بازاریابی همیش��ه همراه با بازخوردهای کاربران اس��ت. این امر 
در دامنه ای وسیع تر شامل نظرات مشتریان درباره برند ما نیز خواهد بود. برخی از 
برندها تحمل هیچ گونه انتقادی را ندارند، بنابراین واکنش آنها در قبال کوچک ترین 
انتقاد از س��وی کاربران حذف نظر موردنظر است. توصیه من در این بخش مبتنی 
بر درک وسیع تر از بازخورد مخاطب است. گاهی اوقات نظرات کاربران درباره برند 
ما منفی نیس��ت. این امر ش��امل قدردانی از عملکرد برندمان نیز می شود. ما اگر با 
انتقاد کاربران نیز مواجه شویم، پاسخگویی منطقی به انتقادات ایده بسیار بهتری در 

مقایسه با تالش برای حذف انتقادات خواهد بود. 
امروزه بسیاری از کاربران تمایل به پاسخگویی سریع برندها به پرسش  های شان 
را دارند. این امر وظیفه برندها را بسیار دشوارتر از همیشه خواهد کرد. توجه به این 

بخش در قالب ایده ای برای بازاریابی توصیه اصلی این بخش است. 
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تکنیک های طراحی کمپین بازاریابی برای جمعه سیاه
5 درس بازاریابی از ترند »جمعه سیاه«

وقتی مناس��بت های مهم مانند کریس��مس از راه می رس��د، بس��یاری از 
مردم مش��غول خرید هدیه یا وسایل مورد نیازش��ان می شوند. اغلب برندها 
برنامه های خاصی برای جلب نظر مش��تریان در چنین مناسبت هایی دارند. 
هر س��ال برخی از برندها در پایان س��ال میالدی اقدام به ش��رکت در ترند 
»جمعه سیاه« می کنند. در این مناسبت محصوالت شرکت ها با تخفیف های 
گسترده در اختیار مش��تریان قرار می گیرد. هدف اصلی از این اقدام فروش 
تم��ام محصوالت در روزهای پایانی س��ال و همچنین جلب نظر مخاطب به 
برندهاست. متاس��فانه همه برندها فرصت موفقیت در جمعه سیاه را ندارند. 
به همین خاطر فقط برخی از برندها با س��رمایه گذاری هوش��مندانه در این 
ترند موفق به فروش گس��ترده و جلب نظر مش��تریان می شوند. بدون تردید 
هر رویدادی دارای درس های زیادی برای برندهاست. هدف من در این مقاله 

بررسی پنج درس بزرگ از ترند جمعه سیاه است. 
۱. اهمیت اطالع رسانی به مشتریان

بخش��ی قابل توجه��ی از موفقیت برندها در جمعه س��یاه به دلیل اطالع 
قبلی مش��تریان از زمان برگزاری آن است. اگر شما به دنبال کسب موفقیت 
بزرگ در حوزه کاری تان هس��تید، باید اهمیت اطالع رس��انی به مشتریان را 
مدنظر داشته باشید. این امر فقط درباره جمعه سیاه مصداق ندارد. بسیاری 
از برندها در عمل اقدامات الزم برای اطالع رس��انی به مشتریان ش��ان درباره 
رویدادهای مهم را ندارند. این امر موجب کاهش س��طح توجه مش��تریان به 

فعالیت های بازاریابی و تالش های کلی برند موردنظر می شود. 
وقتی اغلب برندها در یک حوزه دارای ضعف هس��تند، س��رمایه گذاری ما 
در آن مزی��ت قاب��ل توجهی به ارمغان خواه��د آورد، بنابراین توصیه من در 
این بخش تالش برای ایجاد ارتباط بهینه با مشتریان و اطالع رسانی مناسب 

پیرامون رویدادهای مرتبط با برندمان است. 
۲. ایجاد وضعیت فوری

یک��ی از تکنیک های تاثیرگ��ذاری در حوزه بازاریاب��ی B۲B ایجاد حالت 
اضطرار است. این امر به طور معمول با تعیین محدودیت زمانی برای شرکت 
مخاطب در کمپین یا استفاده از دامنه وسیعی از تخفیف ها صورت می گیرد. 
اگر با دقت به ترند جمعه س��یاه نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از اس��تقبال 
مش��تریان به دلیل محدودیت زمانی اس��ت. مش��تریان ب��رای بهره مندی از 
تخفیف های گس��ترده فقط ۲۴ س��اعت زمان دارند، بنابراین از هفته ها قبل 
برنامه ه��ای الزم برای خرید محصوالت موردنیازش��ان در این روز را مدنظر 

خواهند داشت. 
یک��ی از نکات مه��م درخصوص ایج��اد محدودیت زمانی ب��رای کمپین 
برندمان توانایی انتقال احس��اس بهره من��دی از مزیت های ویژه به مخاطب 
اس��ت. اگر مخاطب ما احس��اس بهره مندی از تخفیف های جذاب را نداشته 
باش��د، انگیزه کافی برای حضور در روز جمعه س��یاه را نیز نخواهد داش��ت. 
موفقیت در این بخش بستگی به توانایی برند ما در زمینه تولید کمپین های 
بازاریابی تاثیرگذار اس��ت. درس��ت به همین خاطر اغلب برندهای عادی در 
جمعه س��یاه موفق به جلب نظر مشتریان نمی شوند. برندهای بزرگ توانایی 
قابل توجهی در زمینه متقاعد س��اختن مخاط��ب دارند. این امر باید مدنظر 
س��ایر برندها نیز قرار گیرد. البته بخش قابل توجهی از اعتماد مش��تریان به 
برندهای بزرگ ناشی از عملکرد مطلوب آنها در بلندمدت است، بنابراین در 

صورت ارائه عملکرد نامناسب در گذشته کار ما بسیار دشوار خواهد بود. 
3. ترکیب هیجان و محدودیت محصوالت

وقتی محصوالت یک شرکت برای جمعه سیاه بسیار زیاد باشد، مشتریان 
احس��اس فوریت در خرید نخواهند داشت. این امر به خوبی مدنظر برندهای 
بزرگ قرار دارد. به همین خاطر اغلب آنها در جمعه سیاه تعداد محدودی از 
محصوالت را همراه با تخفیف گس��ترده عرضه می کنند. مشتریان در چنین 
وضعیتی انگیزه دوچندانی برای خرید پیدا می کنند. به هر حال موفقیت در 
خری��د آن هم در چنین ش��رایطی به معنای موفقیت م��ا در پس انداز مقدار 
پول بیش��تر در مقایس��ه با دیگران اس��ت.  وقتی یک برند تعداد محصوالت 
اندکی برای جمعه س��یاه عرضه می کند، این امر ع��الوه بر بحث ناتوانی در 
زمینه توجه ارائه تخفیف گس��ترده بر روی شمار باالیی از محصوالت مربوط 

به ایجاد هیجان دوچندان میان مشتریان نیز هست. 
گاهی اوقات برخی از برندها به جای تخفیف بیشتر اقدام به ارائه هدیه های 
جذاب در کنار سفارش مشتریان می کنند. این امر به شرط شناخت درست 
مشتریان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. وقتی از شناخت سلیقه مشتریان 
صحبت می کنیم، بررس��ی س��فارش های قبل��ی آنها اهمیت زی��ادی دارد. 
متاس��فانه امروزه بس��یاری از برندها بدون توجه به این نکته اقدام به تعیین 
هدیه براساس سلیقه شخصی شان می کنند. بدون تردید تفاوت میان سلیقه 
ما و مش��تریان امری طبیعی خواهد ب��ود، بنابراین در صورت تمایل به ارائه 

هدیه باید فرآیند ارزیابی سلیقه مشتریان را به خوبی انجام دهیم. 
4. اطمینان از حمایت مشتریان از تخفیف های برندمان

ه��ر اقدامی که م��ا به عنوان برند انجام می دهیم، باید حمایت مش��تریان 
را جل��ب کند. امروزه بس��یاری از کاربران ش��بکه های اجتماعی احس��اس 
ناخوشایندی از مش��اهده تصاویر مربوط به محصوالت برندها دارند. این امر 
ناش��ی از عدم عالقه کاربران به مش��اهده شمار باالیی از پست های تبلیغاتی 
یا مرتبط با برندها در ش��بکه های اجتماعی است. تیم بازاریابی ما در چنین 
وضعیت��ی باید دالیل احس��اس تنفر مخاطب از محتوای تجاری را بررس��ی 
کند. سپس نوبت به یافتن راهکاری برای جلب نظر مخاطب خواهد رسید. 

یک��ی از تکنیک های جال��ب برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب بی عالقه 
نس��بت به محتوای تجاری اعالم رسمی تخفیف های برندمان در شبکه های 
اجتماعی اس��ت. بدون تردید هیچ فردی از مش��اهده تخفیف های گسترده 
احس��اس بدی نخواهد داش��ت. این امر گامی موثر در راستای بهبود رابطه 
برندمان با مخاطب های سخت پس��ند اس��ت. بدون تردی��د در ابتدا تعامل با 
چنین مخاطب هایی دش��وار خواهد بود، اما در صورت جلب نظر آنها شانس 

باالیی در زمینه تبدیل شان به مشتریان وفادار داریم. 
بهبود کیفیت کمپین 

ارزیاب��ی وضعیت کمپین یک��ی از بهترین راهکارها ب��رای بهبود کیفیت 
فعالیت مان اس��ت. ای��ن امر به طور کل��ی در قالب دو راه��کار اصلی انجام 
می ش��ود. راهکار نخس��ت ش��امل طراحی چند الگوی بازاریابی برای جمعه 
س��یاه و آزمایش نحوه تاثیرگذاری ش��ان بر روی مخاطب اس��ت. انجام این 
فرآیند در عین کارایی بس��یار زیاد همراه با مش��کالت فراوانی است. راهکار 
دوم ش��امل ارزیابی ایرادهای کمپین سال گذشته و تالش برای رفع آنها در 
برنامه ریزی برای س��ال جدید اس��ت. بدون ش��ک هیچ کمپینی بدون ایراد 
نیس��ت، بنابراین بررس��ی کمپین های قبل��ی برندمان فرصت مناس��بی در 

راستای جبران اشتباه های قبلی در اختیار ما قرار خواهد داد. 
inc :منبع
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بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی با ایده های نوین

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: تری کولز کارآفرین مستقل و کارشناس بازاریابی
  ترجمه: علی آل علی     

   Sales Folk به قلم: هیتر مورگان موسس برند
 ترجمه: علی آل علی    

دو شنبه
18 آذر 1398

شماره 1447



بستنی دوندورما: جاذبه پولساز گردشگری

تص��ور بس��یاری از افراد در رابط��ه با یک جاذبه گردش��گری، 
مکانی فوق العاده با امکاناتی مثال زدنی است، با این حال واقعیت 
کامال متفاوت ب��وده و هر چیزی را می توان به یک جاذبه تبدیل 
کرد. برای رس��یدن به این خواسته تنها کمی خالقیت نیاز است 
که نمونه بارز آن را می توان در بس��تنی س��نتی کش��ور ترکیه با 
نام دوندورما مش��اهده کرد. جالب اس��ت بدانی��د که دلیل اصلی 
محبوبیت فوق العاده این بس��تنی، به خاطر کیفیت و یا طعم آن 
نبوده و تنها در خالقیت فروش��ندگان آن خالصه می شود. بدون 
شک همه ش��ما ویدئو هایی را از این فروشندگان دیده اید که در 
زمان تحویل بستنی، به نوعی با مشتری خود بازی کرده و همین 
امر افراد مختلف را به وجد می آورد. ویژگی خاص این بستنی که 
چس��بندگی و دیر آب شدن آن است نیز به امکان پذیر بودن این 
اقدام، کمک کرده است. موفقیت بسیار باالی این شیوه از فروش، 
باعث شده است تا از این دکه های بستنی فروشی به عنوان یکی از 
جاذبه های اصلی کشور ترکیه یاد شود. همین امر نیز باعث شده 
است تا در این مقاله به بررسی دالیل موفقیت این طرح بپردازیم. 

۱-به شکلی کامال جذاب متفاوت باشید 
بزرگ تری��ن راز موفقی��ت این نوع از بستنی فروش��ی، ش��یوه 
متفاوت کار اس��ت. درواق��ع همه افراد عادت داش��ته اند که تنها 
س��فارش خود را انج��ام داده و پس از دریافت محصول، س��ریعا 
م��کان را ترک کنند، با این حال این دس��ته از فروش��ندگان به 
خوب��ی اهمیت طوالنی کردن مدت زمان حضور مش��تری را درک 
کرده و ب��رای آن یک راهکاری را پیدا کرده اند که ابدا مش��تری 
را خس��ته نخواهد کرد. برای درک اهمیت این موضوع تنها کافی 
است تصور کنید که یک مشتری تنها ۱0 دقیقه را بخواهد برای 
آماده شدن سفارش خود بایستد. بدون شک این امر باعث خواهد 
ش��د تا با چهره ای ناراحت و حتی انواع اعتراض ها مواجه ش��وید. 
ب��ا این حال این فروش��ندگان به خوبی موفق ش��ده اند تا همان 
زمان ایس��تادن را به امری دلخواه تبدیل کنند. بدون شک حتی 
یک بار خرید از چنین بستنی فروشی، تا پایان عمر در خاطره افراد 
باقی خواهد ماند. همچنین فیلم برداری مش��تریان، خود تبلیغی 
داوطلبانه و بدون هیچ گونه هزینه ای محس��وب می-شود. درواقع 
این دس��ته از فروشندگان به محبوبیتی دس��ت پیدا کرده اند که 
س��ایرین، با صرف هزینه های بس��یار باال هن��وز موفق به نزدیک 
ش��دن به آنها نیز نشده اند. به همین خاطر نیز کامال درست است 
که اولین و مهم ترین اصل در زمینه بازاریابی را ایجاد یک تفاوتی 
بدانی��م که ب��رای مخاطب کامال جذاب خواهد ب��ود، با این حال 
برای متفاوت بودن، الزم است تا به دنبال اقدامی باشید که همسو 
با نوع کار ش��ما نیز باش��د. برای مثال از طری��ق هدیه دادن کاله 
س��نتی کشور ترکیه نیز می توان تفاوت ایجاد کرد با این حال آیا 
این اقدام همسویی الزم را با این حرفه به همراه خواهد داشت؟

۲-داستان سرایی کنید 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که از تاریخ این نوع از بستنی 
چندین س��ال بیش��تر نمی گذرد، با این حال جالب اس��ت بدانید 
که تاریخچه آن به قرن ش��انزدهم بازمی گردد. درواقع لباس های 
خاص و س��نتی فروشندگان، کامال ریشه در تاریخچه این بستنی 
دارد. با این حال ش��وخی با خریداران، ایده متفاوتی بوده اس��ت 
که باعث شده تا این بس��تنی به شهرتی جهانی دست پیدا کند. 
درواقع کارشناس��ان بر این باور هس��تند که وجود یک تاریخچه، 
به فروش��ندگان کمک کرده اس��ت تا بتوانند خری��داران خود را 
با انواع داس��تان ها نیز س��رگرم کنند. به همین خاطر ش��ما نیز 
می توانی��د از یک میراث قدیمی، با کم��ی خالقیت که به اصالت 
آن لطمه ای را وارد نخواهد کرد، یک جذابیت دوباره بخش��یده و 
آن را به جاذبه ای جهانی تبدیل کنید. این امر نه تنها به رش��د و 
حفظ فرهنگ بومی ش��ما کمک خواهد کرد، بلکه درآمدی را نیز 
برای افراد مختلف به همراه داشته و منجر به رونق گردشگری در 

منطقه شما خواهد شد. 
3-به تفاوت افراد توجه داشته باشید 

با نگاهی به ویدئو های منتشرش��ده از فروش��ندگان این نوع از 
بس��تنی ها، پی به یک نکته کوچک ولی بسیار مهم خواهید برد. 
درواق��ع زمان هر ویدئ��و با یکدیگر متفاوت ب��وده و برخی کامال 
کوتاه است. اگرچه ممکن است این امر را کامال تصادفی و به علت 
ش��یوه متفاوت فروش افراد فعال در این حوزه تلقی کنید، با این 
حال یک فلسفه کامال درست در پشت آن وجود دارد. درواقع این 
امر یک واقعیت اس��ت که هیچ یک از خریداران ش��ما با یکدیگر 
یکسان نبوده و همین امر باعث می شود تا رفتاری یکسان با آنها 
ابدا کارس��از نباش��د. درواقع با توجه به این امر که افراد مختلف 
از کش��ورها و فرهنگ ه��ای گوناگون به عنوان مش��تری های این 
بس��تنی محسوب می شوند، ممکن است برخی از افراد از ظرفیت 
تحمل کمتری برخوردار باش��ند. به همین خاطر ش��وخی با آنها 
نبای��د بیش از حد طوالنی ش��ود. ب��ا این حال بس��یاری از افراد 
دیگر تمایل دارند که این مدت زمان تا حد امکان طوالنی ش��ود. 
با این حال س��والی که مطرح اس��ت این اس��ت که فروشندگان 
چگونه متوجه زمان درست اتمام نمایش خود خواهند شد؟ پاسخ 
این س��وال اگرچه کامال س��اده به نظر می رسد، با این حال کامال 
هوشمندانه محس��وب می شود. درواقع فروشندگان همواره توجه 
کافی به واکنش ه��ا و حالت های چهره افراد دارند. به محض این 
ام��ر که تغییر منفی صورت می گیرد، آنها متوجه این امر خواهند 
ش��د که باید اجرای خود را متوقف س��ازند. همین امر نیز باعث 

شده است تا امکان جلب رضایت حداکثری مهیا شود. 
در آخر توجه داش��ته باشید که موفقیت در زمینه فروش، صرفا 
با اقدامات بزرگ و پرهزینه به دس��ت نمی آید. درواقع تنها کافی 
اس��ت تا در حوزه کاری خود کمی خالقیت را داش��ته باش��ید تا 
شما را به مشتری نزدیک تر کرده و ارتباطی دوستانه شکل گیرد. 
تحت این ش��رایط شما به موفقیتی دس��ت پیدا خواهید کرد که 
حت��ی از تصورات نیز خارج خواه��د بود. به همین خاطر به جای 
رویای پیداکردن ش��غل پردرآمد، بهتر است تا نگاهی به وضعیت 
فعلی خود داش��ته و در تالش برای پیداکردن فرصت های موجود 

و یا فرصت سازی برای تغییری فوق العاده باشید. 
nytimes :منبع
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اگر بخواهیم در رابطه با بزرگترین و سودآورترین صنایع جهان صحبت کنیم، 
بدون شک اغلب افراد از مواردی نظیر تکنولوژی، کشاورزی، تسلیحات نظامی و 
حتی خودرو نام خواهند برد، با این حال واقعیت این اس��ت که در جهان امروز، 
گردش��گری را باید بزرگترین و در عین حال مهم ترین صنعت به حس��اب آورد. 
همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از ثروتمندان جهان، خواهان حضور در 
این عرصه باشند. در همین راستا به بررسی دالیل ادعای خود خواهیم پرداخت. 

۱-با تمامی صنایع در ارتباط است 
تاکنون نس��بت به میزان ارتب��اط صنایع با یکدیگر فک��ر کرده اید، برای مثال 
آی��ا صنع��ت خودرو تاثیری ب��ر روی صنعت تلفن های همراه دارد؟ بدون ش��ک 
تنها می توان یکس��ری تاثیرات غیرمس��تقیم و محدود را ب��رای این موضوع نام 
ب��رد. برای مثال ب��رای حمل تولیدات برندهای فع��ال در زمینه تولید تلفن های 
همراه از انواع وسایل نقلیه استفاده می شود، با این حال گردشگری بر روی رشد 
تمامی صنایع تاثیر بس��یار زیادی دارد. برای مثال گردشگری نیاز به جدیدترین 
امکان��ات در زمین��ه حمل و نقل زمینی، هوایی، ریل��ی و دریایی دارد. همچنین 
در زمینه تکنولوژی، وجود انواع اپلیکیش��ن ها که تجربه سفر را برای یک مسافر 
لذت بخش تر خواهد کرد، به رش��د ش��رکت های تولیدکنن��ده تلفن همراه کمک 
ش��ایانی را می کند و این موارد تنها برخی از س��اده ترین ارتباطات گردشگری با 
صنایع مختلف محس��وب می ش��ود، با این حال هیچ صنعت دیگری تا این اندازه 
بر سایر بخش ها تاثیر مثبتی را نمی تواند به همراه داشته باشد. در آخر به خاطر 
داش��ته باشید که تمامی کسب وکارها و افراد از رواج گردشگری در منطقه خود 

سود خواهند برد. 
۲-به افزایش صلح جهانی و حفظ محیط زیست کمک خواهد 

کرد 
یکی از الزامات اولیه در زمینه گردش��گری، وجود امنیت است. همین امر نیز 
باعث می-ش��ود تا کشورها به نوعی به س��مت صلح با یکدیگر سوق داده شوند. 
برای مثال توافق نامه ش��ینگن در همین راستا صورت گرفته است. بر طبق آنچه 
چندین کش��ور اروپایی که تعداد آنها در حال حاضر به ۲6 کش��ور رسیده است، 
امکان بازدید بدون نیاز به پاس��پورت را فراهم آوردند که خود اقدامی بزرگ در 
راس��تای نیاز گردشگران بوده اس��ت. همچنین افزایش صلح جهانی، برای رشد 
کشورها و صنایع آنها نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال اگر ژاپن درگیر 
جنگ ش��ود، بدون ش��ک عملکرد صنایع ب��زرگ آن نظیر ش��رکت تویوتا نیز با 
مشکالتی جدی مواجه خواهد شد، با این حال فعالیت جدی این کشور در زمینه 
جذب توریس��ت، به بهبود روابط آن با س��ایر کشورها و تالش برای حفظ امنیت 
منجر ش��ده اس��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
در حال حاضر حفظ محیط زیس��ت به مس��ئله اول جهان تبدیل شده و این امر 

در حالی اس��ت که گردش��گری تنها صنعت سازگار به حفظ آن معرفی می شود. 
به همین خاطر اهمیت این صنعت، تنها به خاطر مسائل مالی نبوده و یک اقدام 

کامال مهم در سطح جهان محسوب می شود.   
3-باالترین میزان تنوع را دارد 

وجود حوزه های بسیار متنوع، به این معنا است که تعداد افرادی که می توانند 
از طریق این صنعت به درآمدی دس��ت پیدا کنند، بس��یار زیاد است. برای مثال 
در ح��ال حاضر می توان بیش از 50 نوع گردش��گری را نام برد که برای هر یک 
از آنها، نیاز به فعالیت صدها نفر اس��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این اس��ت که در حال حاضر، توجه به محیط زیس��ت در صدر نگرانی ها 
قرار گرفته است. این امر در حالی است که اکثر صنایع تاثیر مخرب زیادی را بر 
روی این موضوع دارند، با این حال از گردش��گری به عنوان صنعت پاک نام برده 
می شود که در صورت اجرای درست آن، هر کشوری را می تواند به سمت توسعه 
پایدار س��وق داده و جهان را به مکانی بهتر ب��رای زندگی تبدیل کند. همچنین 
این صنعت وابستگی زیادی را به کار افراد مختلف داشته و این امر به معنای آن 
خواهد بود که رش��د تکنولوژی، منجر به از دس��ت رفتن شغل افراد و جایگزین 
ش��دن آنها با روبات ها نخواهد ش��د. این امر در حالی است که در تمامی صنایع 

شاهد این امر هستیم. 
4-صنعتی عادالنه و با امکان رشد بسیار باالیی محسوب 

می  شود 
بدون ش��ک برای حضور در بس��یاری از عرصه ها، امکانات حرف اول را زده 
و همین امر باعث می ش��ود تا همه کش��ورها در صنعت ها عمال توان حضور  و 
رقابت را نداش��ته باش��ند. برای مثال ژاپن از هیچ گونه نفتی برخوردار نبوده و 
همین امر باعث می ش��ود تا از یک امکان بس��یار ارزشمند کامال بی بهره باشد، 
ب��ا این حال کش��وری دیگر ممکن اس��ت از این ویژگی برخوردار باش��د و در 
زمینه هایی که ژاپن در آن جزو برندهای برتر محس��وب می-شود، عمال حرفی 
را برای گفتن نداش��ته باشد. مثال هایی از این قبیل بسیار است. همچنین یک 
کش��ور کامال خشک با آب و هوای نامساعد، شانس��ی را برای حضور در حوزه 
صنعت کشاورزی نخواهد داشت. این امر در حالی است که تمامی نقاط جهان، 
می توانند جاذبه ای توریستی باشد. بدون شک حضور توریست حتی یک جامعه 
روستایی را نیز می تواند بهبود بخشد. درواقع به نوعی می توان گفت که تمامی 
افراد یک جامعه، از این اتفاق سود خواهند برد. علت این امر به این خاطر است 
که یک توریست برای استفاده از محصول گردشگری، باید به منطقه مورد نظر 
سفر کند که این امر به معنای ارتباط آنها با مردم آن جامعه خواهد بود. بدون 
ش��ک با بهبود وضعیت جاده ها، کیفیت اتومبیل ها، امکانات رفاهی و... مردمان 
آن جامع��ه نیز به س��طح باالتری از رفاه دس��ت پیدا خواهند ک��رد. درواقع به 
همان اندازه که مشاهده جنگل ممکن است جاذبه ای پرطرفدار محسوب شود، 
بازدید از کویرها نیز می تواند افراد بس��یاری را به سمت خود بکشاند. به همین 
خاطر نیز گفته می شود که هر کشوری می تواند در رابطه با صنعت گردشگری 

فعالیت سودآوری را داشته باشد. به عنوان نکته پایانی در این بخش، ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که ایجاد و رشد صنایع مختلف، اقدامی زمان بر بوده و نیاز 
ب��ه منابع مالی بس��یار باالیی دارد. برای مثال در حال حاض��ر در زمینه تولید 
تلفن همراه دو برند اپل و سامس��ونگ حرف اول را در سرتاسر جهان می زنند. 
تحت این ش��رایط شما نمی توانید یک محصول ضعیف را به بازار معرفی کنید 
و انتظار داشته باشید که مورد توجه نیز قرار گیرد. برای بسیاری از کشورها به 
علت نبود ش��رایط الزم، فعالیت در بس��یاری از صنایع مقرون به صرفه نخواهد 
بود. علت این امر به این خاطر است که محصول آنها کامال پرهزینه بوده و این 
امر در حالی اس��ت که برندی دیگر، محصولی را با کیفیت باالتر و قیمت کمتر 
تولید می کند. تحت این ش��رایط حتی افراد جامعه شما نیز رغبتی برای خرید 
نخواهند داش��ت، با این حال در زمینه گردشگری، داستان کامال متفاوت بوده 
و فعالیت در آن الزاما به صرف هزینه های باال نیاز نخواهد داش��ت. برای مثال 
یک روس��تا، عمال تغییر و یا امکانات خاص��ی را در خود ایجاد نمی کند و افراد 
تمایل دارند تا ش��رایط زندگی آنها را به همان صورتی که وجود دارد، ببینند. 
برای درک بهتر این موضوع، بهتر است تا نگاهی به منطقه چرنوبیل در کشور 
اوکراین داش��ته باش��یم که در اثر بدترین حادثه  هسته ای به وجود آمده است. 
بدون ش��ک بازسازی این منطقه، امری غیرممکن بوده و نیاز به سرمایه بسیار 
باالیی دارد. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که دیگر هیچ امکان رشدی برای 
آن وجود ندارد، با این حال جالب اس��ت بدانید که در حال حاضر این ش��هر به 
یکی از س��ه مقصد اصلی گردشگری س��یاه)بازدید از مناطقی که متحمل یک 
فاجعه بوده اند( در آمده که خود سودآوری باالیی را برای ساکنان آن به همراه 
داش��ته اس��ت. به همین خاطر حتی می توان از دل بدترین مناطق، یک جاذبه 
پرطرف��دار توریس��تی را ایجاد ک��رد. علت این امر نیز به خاط��ر تفاوت جوامع 
با یکدیگر اس��ت که خ��ود به انگیزه ای برای بازدید تبدیل می ش��ود. به همین 
خاطر نیز گفته می ش��ود که گردش��گری صنعتی عادالنه محسوب می شود که 
هر کش��وری می تواند در رابطه با آن فعالیت کرده و س��ریعا به رشد دست پیدا 
کند. همچنین به علت س��ودآور بودن آن، امکان جذب سرمایه گذار با سهولت 

بسیار باالیی همراه است.
در آخر توجه داش��ته باش��ید اگرچه گردش��گری صنعتی فوق العاده محسوب 
می ش��ود، با این حال الزم اس��ت تا بر طبق اصولی درس��ت رفتار کنید. در غیر 
ای��ن صورت مثبت بودن آن همیش��گی نخواه��د بود. برای مث��ال فعالیت صرفا 
س��ودجویانه، می تواند تاثیر محیط زیست گرایانه بودن این صنعت را کامال نابود 
س��ازد. این امر درس��ت نکته ای اس��ت که حوزه هایی نظیر اکوتوریسم به معنای 
س��فر مسئوالنه بر روی آن تاکید داش��ته و نباید تصور کرد که برای رسیدن به 
درآمده��ای باال، مجاز ب��ه هرگونه فعالیتی خواهید بود. درواقع توصیه می ش��ود 
که مطالعه کافی در این زمینه داش��ته و از مش��ورت گرفتن از افراد صاحب نظر، 

غافل نشوید.
market-width :منبع

چرا گردشگری بهترین صنعت جهان معرفی می شود

به قلم: کشیتاز تاکور کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: هارولد مک گی نویسنده حوزه بازاریابی و تبلیغات
مترجم: امیر آل علی

دو شنبه
18 آذر 1398
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اخبار

قــم - خبرنگار فرصت امــروز: آیین کلنگ زنی خــط انتقال 
اضطراری فاضالب مســکن مهر پردیســان با حضور بهرام سرمســت 
استاندار قم، محســن بهشتی معاون عمرانی استاندار و عبداهلل جاللی 
رئیس شورای اسالمی شهر قم و جمعی از مسئوالن استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان قم، علی 
جان صادق پور در این مراســم در ســخنانی به مشکالت جدی دفع 
اصولی و بهداشــتی فاضالب پردیسان اشاره کرد و گفت: در سال های 
گذشــته تالش زیادی برای اجرای شــبکه های فرعی و خطوط اصلی 
و فرعی فاضالب برای رفع این مشــکل به انجام رســانده اســت. وی 
احــداث تصفیه خانه و خط انتقال را از برنامه های آبفای اســتان برای 
رفع مشــکالت فاضالب پردیســان دانســت و اظهار داشــت: مشکل 
اختصاص زمین برای احداث تصفیه خانه رفع شــده اســت و به زودی 
بــا انجام مراحــل قانونی اعتبارات آن در ردیف بودجه عمرانی ســال 
آینــده قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 

قــم در عین حال به برنامه ریزی های صورت گرفته برای رفع مشــکل 
واحدهای مسکونی پردیسان در کوتاه مدت اشاره و خاطرنشان کرد: با 
بررســی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم شبکه های فرعی 

اجرا شــده را به خط انتقال فعلی فاضالب پردیسان متصل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه خط انتقال موجود حجم مقدار فاضالب دفع 

شــده را ندارد، گفت: برای اتصال 13 هزار واحد مســکن مهر که به 
شبکه متصل نیستند تصمیم گرفتیم 4 کیلومتر از خط انتقال موجود 

را که ظرفیت الزم را ندارد تعویض کنیم.
صادق پور با بیان اینکه امروز با حضور اســتاندار به صورت رسمی 
اجرای این خط لوله آغاز شد، اظهار داشت: این پروژه با 250 میلیارد 
اعتبار ظرف 6 ماه به اجرا خواهد رســید و به صورت موقت مشــکل 

تمام واحدهای مســکن مهر و پردیسان را برطرف خواهیم کرد.
وی در عین حال با بیان اینکه این پروژه به صورت موقتی مشــکل 
فاضالب پردیســان را رفــع می کند، گفت: با تکمیل شــبکه فاضالب 
شــهر قم این ظرفیت را در آینده از دست می دهیم و باید تصفیه خانه 

فاضالب خاص شهر پردیسان را به زودی احداث کنیم.
اســتاندار قم نیز در این مراســم ضمن قدردانی از زحمات صورت 
گرفتــه، خواســتار تکمیل هرچــه زودتر این پروژه و رفع مشــکالت 

فاضالب شهر پردیسان شد.

با حضور استاندار قم صورت گرفت؛

آغاز احداث خط انتقال اضطراری فاضالب مسکن مهر پردیسان

شاهرود- حسین بابامحمدی: اســتاد حوزه ادبیات و خالق آثار 
نمایشــگاه بیت نگار در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با شــعر شمیم یار 
به صورت حرفه ای و تخصصی وارد عرصه ســرودن شــعر شــدم و با 
دنیای نقاشــی ازالبالی کوچه باغ های شــعرهایم آشنا شدم. سمانه 
ســنگچولی در ادامه گفت: هر اثر ارزش خاص خود را دارد، آن اثری 
که پیش زمینه اش تفکر باشــد بســیار با ارزش اســت، وی در ادامه 
اظهار داشت: درک هنر کمتر از خلق اثر هنری نیست، مردم شاهرود 
بســیار مهربان، مهمان نواز، هنر پرور و هنر شناس هستند و شاهرود 
شــهری عالم خیز است و از شاهرود به تمام نقاط استان سمنان سفر 
خواهم کرد و هنرم را به نمایش خواهم گذاشت با این هدف که برای 
شــعر هم می شود نمایشگاه برپاکرد، همینطور که شعر را با موسیقی 
تلفیق داده ایم. خالق آثار نمایشــگاه بیت نگار بیان داشت: با مضمون 
های حکمی، عاشــقانه، عارفانه و تضمین گرفته از آیات قرآن از شعر 
به نقاشــی رسیدم و این به عنوان شــغل من محسوب نمی شود بلکه 

برای عالقه انجام می دهم. شــایان ذکر اســت نمایشگاه شعر نقاشی 
سمانه ســنگچولی نقاش و شاعر مطرح کشــور با حضور مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در گالری ســیب مجمتع اداره فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی شهرستان شاهرود گشــایش یافته است. رضا مهدیان 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود در گفت و گو با خبرنگار 
ما درباره نمایشــگاه نقاشی بیت نگار گفت: این نمایشگاه رویدادی نو 

است، سرودن شــعر پس از پایان کار خوشنویسی یکی از ویژگی های 
شــاخص  این هنرمند است. وی با بیان این که در این نمایشگاه، 20 
اثر به نمایش گذاشــته شده، ادامه داد: نمایشــگاه بیت  نگار از 14 تا 
20 آذرماه، صبح ها از ساعت ۹ تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 20 در 
گالری ســیب مجتمع فرهنگی هنری مهر برای بازدید عالقمندان این 
هنر دایر اســت. مهدیان تصریح کرد: اشعار سمانه سنگچولی در قالب 
غزل، مثنوی و برگرفته از دریافت های این شــاعر اســت. وی افزود: 
شــاعر بر آن اســت که شعر جدای از نقاشی نیســت و استعاره قلمی 
است که شاعر در شعر با آن نقش می زند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: ملتمسات، مروارید قرن 
نهم، مثنوی ســایه ها، نوآوری مروارید وآفتاب مثنوی از آثار منظوم، 
مکتوب و نوشته های این شاعر است . در شهرستان شاهرود ۹ انجمن 
فرهنگی و هنری فعال و 50 کانون فرهنگی و هنری مســاجد زیر نظر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کار می کنند.

علوم  داروســازی  دانشــکده  امروز:  همدان - خبرنگار فرصت 
پزشــکی اســتان همدان در ســال 1387 برای تربیت نیروی انسانی 
در حرفه داروســازی به جهت ارتقا کیفیت خدمات دارویی و درمانی 

استان تاسیس شد.
رییس دانشکده داروسازی اســتان همدان گفت: دانشکده در سال 
138۹ با ورود اولین دانشــجویان، رســما فعالیتش را آغاز و تا کنون 
11 دوره دانشجو داشته است.   44۹ نفر دانشجو در زمینه داروسازی 
مشــغول به تحصیل هستند که از این تعداد 254 نفر دانشجوی دوره 
روزانه، 165 نفر دانشــجوی پردیس بین الملل، 30 نفر دانشجوی غیر 
ایرانی و 17 نفر دانشــجوی تحصیالت تکمیلی )فوق لیســانس رشته 

سم شناسی و شیمی دارویی( می باشند.
دکتر کتایون درخشــنده درباره فضای فیزیکی دانشکده داروسازی 
بیان کرد: دانشکده داروسازی 8 هزار مترمربع فضا دارد که در بخشی 
از این فضا کتابخانه 220 متر مربعی در دو طبقه با ســالنهای مطالعه 
مجزا وجود دارد که در آن کتب فارســی و التین، ای بوکها و مقاالت 
التیــن الکترونیک در حد اســتاندارد و حتی فراتــر از آن موجود می 
باشــد و همچنین در این دانشکده 1۹ آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی 

در حال فعالیت هســتند.  وی درباره اســاتید دانشــکده عنوان کرد: 
در حال حاصر این دانشــکده دارای 26 عضو هیات علمی، 3 اســتاد، 
3 دانشــیار و 20 استادیار اســت که به جد در حال انجام فعالیتهای 
آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی هســتند. درخشــنده در خصوص 
فعالیتهایی که دانشجویان دانشــکده داروسازی انجام میدهند گفت: 
همانطور که میدانید رشــته داروســازی جزء 3 رشته پرطرفدار برای 
دانش آموزان دبیرستانی رشــته تجربی است و همینطور رشته بسیار 

مناســبی برای دانشجویان اهل تحقیق و پژوهش می باشد.
بر اساس همین رســالت و اهداف، دانشجویان دانشکده داروسازی 
اســتان همدان در زمینه تحقیقات و پژوهش ســرآمد هســتند و در 

این چند ســال اخیر با حضور دانشــجویانی که بــه مقطع پایان نامه 
و فارغ التحصیلی رســیده اند، توانســته ایم ســرعت انتشار مقاالت 
معتبــر بیــن المللی را افزایــش دهیم. وی در خصــوص تحقیقات و 
پروژه های پژوهشــی که در دانشکده داروســازی انجام میشود بیان 
کرد: در دانشــکده داروسازی اســتان همدان در حال حاضر 6 گروه 
آموزشــی دارد. )گــروه بیوتکنولــوژی دارویی، داروســازی بالینی، 
شیمی دارویی، فارماســیوتیکس، فارماکوگنوزی، فارماکولوژی و سم 
شناســی( که اساس این رشــته ها گرایشــهای مختلفی است که از 
لحاظ آموزشــی و پژوهشــی تقسیم بندی شــده اند.  به عنوان مثال 
در رشته)فارماســیوتیکس( بحــث فرموله کردن داروهــا مورد توجه 
قــرار میگیرد زیرا یک دارو بایســتی در یک ماتریکســی قرار بگیرد 
تــا اثــر درمانی خودش را نشــان بدهد. یعنی در واقــع خود دارو به 
عنوان ماده موثره نمیتواند اســتفاده شــود. به زبان ســاده ساخت و 
فرموالســیون دارو جهت تجویز پزشک و داروســاز توسط این رشته 
می باشد. در گروه شــیمی دارویی به سنتز داروهای ماکرومولکول و 
داروهای شــیمیایی و بررسی برهم کنش دارو با رسپتورها با استفاده 

از دانش بیوانفورماتیک  پرداخته می شود.

خالق آثار نمایشگاه بیت نگار شاهرود؛
درک هنر کمتر از خلق اثر هنری نیست

دانشکده داروسازی استان همدان 449 نفر دانشجو دارد

تبریز - ماهان فالح: رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
آذربایجان شــرقی گفت: تفکر بسیج و فرهنگ بســیجی مورد تاکید 

امام راحل)ره(، باید به یک فرهنگ عامه مردم تبدیل شــود.
اکبر فتحی در جلسه شورای پایگاه 57 فجر سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شــرقی ضمن گرامی داشــت یاد و خاطــره حضرت امام 
خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب اســالمی به عنوان معمار و طراح تفکر 
بســیجی در جامعه ایرانی بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و 
بیان این مطلب گفت: بســیج در ادوار و مقاطع حساس نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران نقش موثر و مطلوبی بر جای گذاشته است، 
هر روز که از عمر پربرکت حکومت اسالمی می گذرد اهمیت بسیج و 
نیروهای مردمی در حفظ و حراست از آرمانهای بزرگ انقالب اسالمی 
و اجرای احکام اســالمی در جامعه بیشتر و بیشتر خودنمایی می کند.
فتحی، افــزود: بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی بــا آینده نگری و 
وسعت دید توانست تفکر بسیجی و فرهنگ بسیج را در کشور نهادینه 
نماید، تفکری که از بدو تشــکیل تا به اآلن تاثیرات چشــمگیری در 
جامعه ایرانی داشــته اســت. وی ادامه داد: باید در ارزیابی ها و انجام 
وظایف قانونی خود این مهم را در نظر داشــته باشــیم که تا چه حد 
توانسته ایم تفکر بسیجی و فرهنگ بسیج را در حوزه های کاری خود 
عملیاتی نمائیم. رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان گفت: بسیج به 

عنوان الگویی عملی در راســتای حل مســائل و مشکالت کشور ورود 
پیدا می کند، کارهایی که خارج از دســت مردم عادی است به دست 
توانمند بســیج و نیروهای بســیجی انجام می شــود. وی به سالمت 
اداری و ســالم سازی محیط اداری اشــاره کرد و گفت: انتظار داریم 
اعضای محترم بســیج در اولین اقدام اجرایی به عنوان الگو و پایلوت، 
این امر را در بین اعضای بســیجی شروع کرده و در مراحل بعدی به 
بحــث امر به معــروف و نهی از منکر وارد شــوند.  فتحی به فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص بســیج و نیروهای بسیجی اشاره کرد 
و افزود: از نگاه رهبری معظم انقالب، بســیج لشــگر مخلص خداست 

یعنی بســیجیان فقط برای رضای پــروردگار متعال انجام وظیفه می 
کنند نه برای رضای خلق خدا. رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان، 
بیان داشت: بسیج و تفکر بســیجی چه در بین نیروهای اصالح طلب 
و چــه در بین اصولگرایان یکســان و یکنواخت اســت، اگر حرکت و 
اقدامات این دو جناح منصفانه و در راستای اعتالی اهداف نظام باشد 
بســیج از هر دو جناح مطرح در شــالوده حکومت اسالمی پشتیبانی 
و حمایت می کند. وی تاکید کــرد: انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی 
باید در اولویت کاری بسیج باشــد، تبلیغ، تذکر و یادآوری جانفشانی 
ها و از جان گذشتگی شــهدای انقالب، جنگ تحمیلی، شهدای حرم 
و شــهدای امنیت، می تواند در روشــنگری و تنویــن افکار عمومی و 
مخصوصاً جوانان این مرز و بوم مفید و موثر باشــد و بایســتی توجه 
ویــژه ای به این موارد اعمال گردد. وی برگــزاری اردوهای فرهنگی 
و هنــری و اعزام کاروان راهیان نور بــه مناطق جنگی جنوب و غرب 

کشور را جهت ترویج تفکر بسیجی ضروری دانست.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان همچنین گفت: به گفته 
بزرگان نظام مقدس جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و جهاد دو بال 
انقالب هستند لذا وظایف و مســئولیت ما جهت فرهنگ سازی تفکر 
بســیجی در بین اقشار مختلف مردم نسبت به سایر سازمانهای دولتی 

سنگین تر و بیشتر است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

تفکر و فرهنگ بسیجی مورد تاکید امام راحل)ره( باید به یک فرهنگ عامه مردم تبدیل شود

اصفهان - قاسم اســد : امروزه انرژی برق جــز الینفک زندگی 
انسانهاســت و لحظه به لحظه زندگی بشــر امروزی به انرژی برق گره 
خورده اســت و در صورتی که برق در زندگی ما حذف شود کمترین 
اثر آن این اســت که با غروب خورشــید ســاده ترین کارها به دشوار 
ترین فعالیت ها تبدیل می شــود و زندگی فرایند الک پشتی به خود 
می گیرد پس باید تدابیر و رفتار مناســب را برای دوام و پایداری این 

انرژی به کار گیریم .
پس از دهه 60 دیگر شاهد کمبود برق نبودیم تا اینکه در تابستان 
۹7 مردم  در برخی  از اوقات شــاهد کمبود انرژی برق و مشــکالت 
مربــوط بــه آن بودند که  پــس از مدتی با همراهــی مردم و تالش 
کارکنان صنعت برق گذر از پیک سال ۹7 محقق شد سپس برنامه ها 
،پیشــنهادات و الزامات محتلفی برای برون رفت و ارتقا هر چه بیشتر 
پایداری شــبکه و برق رســانی مداوم به بحث و بررسی گذاشته شد و 

مدیــران و مجموعه صنعت برق برای آن راهکارهای ویژه ای یافتند.
مهنــدس حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شــرکت به اهمیت برق 
رســانی پایدار و مطمئن در شــرکت توزیع برق اصفهان اشاره کرد و 
گفت :چشــم انداز 7 گانه ای برای افق 1405 در شرکت ترسیم شده 

اســت که یکی از مهم ترین این شــاخص ها حذف خاموشی های با 
برنامه و کاهش خاموشــی های بی برنامه می باشد .

وی در ادامــه افــزود : در تدوین این برنامه از ابتدای ســال ۹6 و 
سیاســت گذاری های مختلفی برای رســیدن به شاخص های مورد 
نظــر و در نهایت رضایتمندی مشــترکین صورت گرفت و برنامه های 
مختلفی از جمله ارتباط با تمام نهادها ،سازمانها ،اصناف و سازمانهای 
مردم نهاد شــکل گرفت تا بتوانیم به این مهم دســت یابیم اما تغییر 

اقلیم و گرمای بیش از حد موجب شــد که تابستان سال ۹7 ،مدیریت 
اضطراری بار صورت گیرد 

وی تصریــح کرد :پــس از گذر از پیک ســال ۹7 با اســتفاده از 
تجربیــات آن تابســتان داغ و برنامه ریزی بلند مــدت و همه جانبه 
بــرای عدم  تکــرار آن در اولین روز آبان ماه در جلســه ای با حضور 
وزیرمحترم نیرو دکتر اردکانیان و مدیر عامل شــرکت توانیر مهندس 
متولی زاده در جمه مدیران ارشــد صنعت برق کشــور در راســتای 
برنامه گذر از پیک ۹8 برگزار شــد که به هر کدام از شرکت ها عالوه 
بر ماموریت های عمومی و کلی ماموریت های ویژه ای بر اســاس نوع 
فعالیت ها و تخصص آن شرکت ابالغ شد و شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز دو ماموریت ویژه را که شــامل الزام تدوین دســتور العمل های و 
روش های اطالع رســانی و پاسخگویی به مشــترکین و دیگر تدوین 
شاخص ها ودستور العمل های رویت پذیری شبکه  می باشد را عهده 
دار شد و از آنجا که اطالع رسانی و پاسخگویی به مشترکین در حوزه 
روابط عمومی می باشــد به صورت ویــژه این ماموریت به دفتر روابط 
عمومی شرکت تفویض گردید که توضیحات تکمیلی رامدیر این دفتر 

در اختیارتان قرار می دهند .

برای اولین بار در کشور اعالم خاموشی ها هوشمندانه شد 
سپام خاموشی های مشترکین  شهر اصفهان را نقطه به نقطه اعالم می کند

فعالیت 72 اتوبوس و بیش از 2 هزار تاکسی در گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رییس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان از 
فعالیتفعالیت 72 اتوبوس و بیش از 2 هزار تاکســی در گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی 
روابط عمومی شــهرداری گرگان، مهــدی کمالغریبی اظهار کرد: 72 دســتگاه اتوبوس و 2 هزار و 
۹42 تاکســی در سطح شهر برای خدمات رسانی به شــهروندان فعالیت می کنند.وی با بیان اینکه 
اتوبوس ها از ســاعت 6 صبح تا ســاعت 20 هر روز در 32 خط و 488 ایستگاه در سطح شهر فعال 
هســتند، گفت: زمان انتظــار برای اتوبوس در گرگان به طور میانگین بین 15 تا 20 دقیقه اســت.
رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری گرگان تصریح کرد: در تالش هستیم با افزایش 
ناوگان حمل و نقل عمومی زمان انتظار مســافران به 10 دقیقه کاهش یابد.کمالغریبی با اشــاره به اینکه در حال حاضر برنامه ای برای 
افزایش نرخ کرایه نداریم گفت: تاکســی های تک سوز ماهیانه 400 لیتر و تاکسی های دوگانه سوز 200 لیتر سهمیه دارند.وی اضافه 
کرد: پیمایش روزانه تاکسی ها به طور میانگین بین 100 تا 150 کیلومتر است که در این صورت تاکسی بین 20 الی 30 لیتر بنزین 
مصرف می کند؛ بنابراین اگر میزان ســهمیه تاکســی ها به 600 لیتر افزایش یابد، عمده مشکالت کاهش خواهد یافت.رئیس سازمان 
حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری گرگان با بیان این که آمار جابجایی روزانه اتوبوس 725 نفر و تاکسی 125 نفر است، ادامه داد: 
میانگین عمر ناوگان تاکســی گرگان بین ۹ الی 10 ســال و عمر اتوبوس ها با توجه به نوســازی انجام شده با حمایت شهردار گرگان 
8.5 ســال اســت.کمالغریبی با تاکید بر این که عمر ناوگان ما نسبت به ســایر شهرها قابل قبول است، از برنامه ریزی برای خرید 20 

دســتگاه اتوبوس جدید و بازســازی 10 دستگاه اتوبوس با تاکید و حمایت شهردار گرگان در سال ۹۹ خبرداد.

اجرای پروژه فضای سبز بلوار »خلیج گرگان«
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهرداری گرگان از اجرای پروژه فضای سبز بلوار 
»خلیج گرگان« خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شــهرداری گرگان، یحیی ســتوده نیا اظهار کرد: این پروژه در 
امتداد بزرگترین پروژه تاریخ شــهرداری گرگان در حال اجراســت که ســعی شــده تا از عناصر کم نهاده و همچنین گیاهان مقاوم و 
مناســب با شرایط بومی گرگان استفاده شود.رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان تاکید کرد: صرفه جویی در 
مصرف آب برای نگهداری گیاهان کاشــته شــده یکی از معیارهایی است که به آن توجه خاصی شده و در حد امکان از سطح کاشت 
چمن کاســته شــده و گیاهان کم نیاز به آب جایگزین شــده اند.به گفته وی، در این پروژه عظیم مساحت 10 هزار و 153 متر مربع 
فضای ســبز اجرا شــده که گیاهان مقاومی چون زرشــک زینتی، پامپاس گرس، یاس هلندی، ارغوان و... برای ایجاد فضای ســبز و 

زیباسازی مورد استفاده قرار گرفته است.

بر گزاری 50  جلسه تعالی در شرکت گاز استان ایالم 
 ایالم-منصوری : به منظــور حفظ آمادگی کارکنان و کمیته های مختلف تعالی شــرکت گاز 
اســتان در خود ارزیابی حضور در سومین دوره ارزیابی ســرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز 
ایران، پنجاهمین جلســه تعالی با حضور مدیر عامل شــرکت و دبیــران کمیته های مختلف برگزار 
گردید. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ایالم؛عباس شــمس اللهی مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان از آمادگی کارکنان شرکت جهت حضور در خودارزیابی تعالی سازمانی خبر داد و گفت: 
خودارزیابی جهت شناســایی نقاط قوت و قابل بهبوداست که کارکنان شرکت قبل از انجام ارزیابی 
نهایــی خــود را محک می زنند و با شناســایی نقاط ضعف و قابل بهبود،  بــه اصالح آنها اقدام می 
نمایند. وی گفت شرکت گاز استان ایالم براساس مأموریت و چشم انداز خود جهت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان از طریق استقرار 
سیســتم های مدیریتی و تعالی سازمانی جهت دستیابی به اهداف و کسب حداکثری رضایت ذینفعان و بهبود مستمر، از ابتدای سال 
تا کنون 50 جلســه در کمیته های مختلف برگزار نموده اســت . شــمس اللهی با اعالم اینکه شرکت گاز استان ایالم در دومین دوره 
ارزیابی ســرآمدی و بهبود مســتمر موفق به دریافت جایزه 3 ستاره تعالی تعالی شده اســت و با همت و تالش مضاعف کارکنان هم 

اکنون در مســیر کسب جایزه 4 ستاره تعالی قدم برمی دارد.

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی در شهرستان ساوه 
اراک – مینو رســتمی : باجلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی در ســاختمان اداره گاز شهرستان ساوه برگزارگردید و 
مســائل و مشــکالت مربوط به حوزه گازرسانی در سطح این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
اســتان مرکزی ،دویست وشصت ویکمین جلســه هیئت مدیره این شرکت باحضور رعیتی معاون مهندسی مدیریت گازرسانی ورییس 
هیئت مدیره ،ســمیعی مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره واعضای هیئت مدیره این شــرکت با موضوع بررســی مسائل و مشکالت 
مربوط به حوزه گازرســانی در ســطح شهرستان ســاوه همچنین دیداروگفتگو وجلسه پرسش وپاســخ باکارکنان ناحیه ساوه برگزار 
گردید.برپایه این گزارش درابتدای جلســه محمدرضا ســمیعی مدیر عامل شرکت گازاســتان مرکزی ضمن ارائه عملکرد شرکت،ارائه 
خدمات مستمر در حوزه گازرسانی به مشترکین محترم را مهمترین دغدغه این شرکت دانست و در این خصوص گفت:خدمت رسانی 
به مردم شــریف شهرستان ساوه واستان از باالترین اولویتهای کاری کارکنان شرکت گاز استان مرکزی می باشد.شایان ذکر است در 
ادامه اعضای هیئت مدیره شرکت ضمن دیدار با میرزایی فرماندارویژه شهرستان ساوه و همچنین حجت االسالم والمسلمین حسینی 
امام جمعه معظم این شــهر ،از چندین کارخانه صنعتی وصنایع منتخب مرتبط با صنعت گاز درشــهرصنعتی کاوه بازدید نموده و از 

نزدیک در جریان کارایشان قرار گرفتند .

ارائه خدمت حذف رمز کارت هوشمند سوخت به 12هزار نفر از شهروندان 
استان قزوین

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین از حذف رمز 12 هزار کارت هوشمند 
ســوخت از ابتدای طرح مدیریت مصرف ســوخت در چهار ناحیه تحت پوشــش این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین، ابراهیم دژرفتار اظهار داشــت : تعداد 12هــزار کارت از ابتدای اجرای طرح و با توجه 
به ضرورت اســتفاده از کارت هوشمند سوخت توســط مالکان خودروهای شخصی در سطح نواحی این منطقه رمز گشایی شده است. 
وی از تالش بی وقفه کارکنان این منطقه و فعال بودن دســتگاه های حذف رمز در ســطح نواحی چهار گانه اســتان خبر داد و افزود: 
شــهروندانی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند،  میتوانند با در دســت داشــتن مدارک خودرو )اصل کارت ماشــین،کارت ملی 
مالک خودرو و کارت ســوخت( به یکی از نواحی چهارگانه قزوین، تاکســتان، بویین زهرا و آوج مراجعه و نســبت به حذف رمز کارت 
ســوخت خود اقدام کنند. مدیر شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی منطقه قزوین تصریح کرد: مالــکان خودروهایی که تاکنون برای 
دریافت کارت ســوخت اقدام نکرده اند، می توانند با در دســت داشــتن مدارک مورد نیاز به دفاتر پلیس +10 مراجعه و در خواســت 

صدور کارت سوخت نمایند.

به مناسبت چهارمین سال ثبت رشت به عنوان "شهر خالق خوراک شناسی" 
یونسکو؛ نخستین گردهمایی تخصصی خوراک رشت برگزار می شود

رشت- زینب قلیپور:  مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در فراخوانی از همه سرآشپزها، آشپزها، 
رســتوران داران و کافی شــاپ های این شهر خالق دعوت کرد تا در نخســتین گردهمایی تخصصی خوراک رشت شرکت نمایند.این 
گردهمایی ســاعت 15:30 روز چهارشــنبه بیستم آذر ماه امسال)13۹8( در تاالر گفتمان شــهرداری رشت برگزار خواهد شد.شایان 
گفتن اســت از مزایای حضور و شــرکت در این گردهمایی، دعوت به شرکت برای جشنواره خوراک شناسی بین المللی راه ابریشم در 
فروردین ماه 13۹۹ و عضویت رایگان در باشگاه مشتریان شهر خالق خوراک شناسی رشت است.گفتنی اینکه شماره تماس دبیرخانه 
نخستین گردهمایی تخصصی خوراک رشت 0۹۹03171545 و 337258۹1 013 بوده و عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر 
و ثبت نام می توانند با این شــماره ها تماس بگیرند.این گردهمایی به وســیله مدیریت برنامه های یونســکو در شهر خالق خوراک و 

با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان گیالن برگزار خواهد شد.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر؛
پرداخت 130 میلیارد ریال از مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت 

استان بوشهر
بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر 130 میلیارد ریال 
از مطالبات موسســات تشــخیصی درمانــی طرف قرار داد را پرداخت کــرد.  به گزارش روابط 
عمومی مدیرکل بیمه ســالمت اســتان بوشــهر گفت: از این میزان 63میلیارد ریال مربوط به 
خدمات ســطح یک و پزشــکان خانواده است که به شبکه های بهداشــت و درمان و دانشگاه 
علوم پزشــکی پرداخت شده است. دکتر پرویز رمضانی با اشاره به اینکه  از ابتدای سال جاری 
تا کنون 760 میلیارد ریال از مطالبات موسســات طرف قرارداد پرداخت شــده است افزود: از 
این میزان پرداختی، مبلغ 630 میلیارد ریال آن مربوط به مطالبات موسســات دولتی است که 
تا مرداد ماه مطالبات این مؤسســات پرداخت و تســویه شده است. مدیرکل بیمه سالمت اســتان بوشهر همچنین در خصوص 
مطالبات موسســات تشــخیصی درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد استان نیز گفت: مطالبات سالجاری بخش خصوصی نیز تا 
شهریورماه پرداخت شده است و این سازمان در تالش است تا با پرداخت به موقع مطالبات موسسات و مراکز تشخیصی درمانی 
طرف قرارداد عالوه بر رضایت مندی این موسســات در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به بیمه شدگان گام بردارد.
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ا فعاالن فناور و ج��وان مجموعه 
جهادی امام رضا)ع( که با فعالیت های اس��تارت آپی در زمینه توسعه روستایی و 
رفع محرومیت با ایجاد بس��تر حمایت از حاشیه نشینان و نیازمندان فعال است، 

دیدار و گفت وگو کرد.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، س��ورنا س��تاری معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با فعاالن 
جوان و اس��تارت آپی ق��رارگاه جهادی امام رضا)ع( کند دی��دار و  گفت وگو کرد. 
این ق��رارگاه، با رویکردی نوآورانه و اس��تارت آپی در زمین��ه محرومیت زدایی و 
کمک به رونق اقتصاد روس��تایی با کمک اس��تارت آپ ها و ش��تابدهنده نوآوری 

فعالیت می کند.
استارت آپ سایه، زیرساختی استارت آپی برای شبکه سازی و تعامل خیریه ها، 
برای شناسایی و کمک به رفع محرومیت، با هدف اتصال توان توانمندان به نیاز 

نیازمندان طراحی و پیاده سازی شده است.
بر بس��تر این اس��تارت آپ، بیش از  ۱500 موسسه خیریه به تعامل با یکدیگر 
می پردازن��د و ضم��ن ایجاد ش��بکه ای از اطالع��ات محرومین و نیازهای ش��ان، 
خواس��ت های بیش از ۱0 هزار نیاز حاشیه نشین و نیازمند را به مدد بیش از 3۱ 

هزار خیر مردمی در این زیست بوم تامین کردند.
 »روس��تاپ« دیگر پلتفرم اس��تارت آپی اس��ت ک��ه ظرفیتی را ب��رای فروش 
محصوالت و دس��تاوردهایی که توسط روستاییان تولید می شوند فعال است. این 
اس��تارت آپ، بر یک بستر فروش دیجیتال برای این محصوالت در سطح داخلی 

و بین المللی بازارسازی می کند.
در این استارت آپ کاالهایی با فساد دیرتر و دارای ظرفیت بالقوه فروش انبوه، 

به فروش می رسد و به طور متوسط در هفته 50 تن فروش دارد.
همچنین اس��تارت آپ »شبکه تجارت پارس��ی« ظرفیتی ایجاد کرده است که 
محصوالت روس��تایی را به بازارهای بین المللی عرضه کند. این پلتفرم س��نجش 
بازار، با کمک رساندن محصوالت به استانداردهای عرضه و تولید و ایجاد تعامل 
ب��ا بازارهای بین المللی زمینه ورود محصوالت روس��تایی به این بازارها را فراهم 

می کند.
ایجاد ش��بکه حمل و نقل بار با ایجاد اس��تارت آپ »بردبار« نیز شبکه ای است 
که با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی روند 

حمل و نقل را تسهیل می کند.
قرارگاه جهادی امام رضا )ع(، نخس��تین گروه جهادی محرومیت زدایی اس��ت 
که با استفاده از ظرفیت استارت آپی و شتابدهنده ها برای کمک به آبادانی کشور 

فعالیت می کند.
هدف ای��ن مجموعه جهادی، رفع محرومیت اس��ت و با ایجاد بس��تری برای 
فعالی��ت مجموعه ای از اس��تارت آپ ها، رفع آس��یب های حاشیه نش��ینی و حل 

مشکالت اجتماعی در حاشیه شهرها و روستاها را دنبال می کند.

 استارت آپی با توانمندی تبلیغات هوشمند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین به دفتر کار شرکت »تپ سل« 

رفت و با فعاالن فناور این استارت آپ به گفت وگو نشست.
 تپ س��ل، یک شبکه  هوش��مند تبلیغات دیجیتال است که کار خود را با ارائه  
س��رویس تبلیغات ویدئویی درون برنامه ای، برای اولین بار در ایران، شروع کرده 
اس��ت. ارائه طیف وس��یعی از راهکارهای تبلیغات دیجیت��ال از فعالیت های این 
شرکت فعال در حوزه تبلیغات هوشمند به شمار می رود. هدف این شرکت، ارائه 
تبلیغ موثر و مفید در فضای مجازی اس��ت و اکنون با بیش از یک میلیون کاربر 
فعال و همکاری با بیش از 600 وب س��ایت اینترنت��ی، در زمینه تبلیغ اثرمند و 

هوشمند فعالیت می کند.
 ورود فناوری شرکت های دانش بنیان و تجهیزات ایران ساخت به 

عرصه مبارزه با مواد مخدر
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با رئیس س��تاد مبارزه با مواد مخدر، 
درباره همکاری های این ستاد برای کشف علمی و فناورانه مواد مخدر با استفاده 
از توانمندی ش��رکت های دانش بنیان داخلی گفت وگ��و کردند. در این بازدید بر 
اس��تفاده از دانش و فناوری بومی ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها به 
طوری که وابس��تگی در حوزه کشف، پایش و مبارزه را به پایین ترین حد ممکن 

برساند، تأکید و توافق شد.
 در بخش دیگری از این بازدید، مقدمات برای همکاری آزمایش��گاه های ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری فراهم ش��د. این شبکه آزمایش��گاهی بیش از 600 
آزمایشگاه مجهز و ۱۲هزار تجهیز آزمایشگاهی را شبکه سازی کرده است و ضن 
ارائه خدمات آزمایشگاهی به سراسر کشور، خدمات ارائه شده در بستر خود را با 
تسهیالت ویژه به نخبگان، دانش��گاهیان، شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران 
ارائه می دهد. س��تاد مبارزه با مواد مخدر نیز عالوه بر آزمایشگاه مرکزی، در ۲۸ 
استان آزمایشگاه مستقل مجهز و مستقل دارد که می تواند با شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه، آنالیز 

مواد کشف شده همکاری کند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه ای��ن بازدید با بیان اینکه 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در ارائه پیش��رفته ترین فناوری  ها برای 
کش��ف و شناس��ایی مواد مخدر توانمند هس��تند، اظهار کرد: از ورود فناوری و 
نوآوری ش��رکت های دانش بنیان به  حوزه کش��ف، تشخیص و شناسایی حمایت 

می کنیم.
س��تاری همچنین ب��ه ایجاد ب��ازار برای خدم��ات و محص��والت دانش بنیان 
ایران س��اخت این حوزه تأکید کرد و گفت: ظرفیت بس��یار خوبی در شرکت های 
دانش بنیان شکل گرفته است که ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند بازار خوبی 

برای این شرکت ها ایجاد کند.

 همزمان با روز دانشجو، ناحیه نوآوری در حوزه دامپزشکی و 
زیست پزشکی ایجاد می شود

در ادامه بازدیدها پژوهش��کده تحقیقات زیست پزشکی میزبان سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری شد. در این بازدید، ایجاد ناحیه نوآوری 

و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان حوزه دامپزشکی کلید خورد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری در بازدی��د از این پژوهش��کده 
گف��ت: زیس��ت بومی ک��ه در زیس��ت فناوری و داروهای انس��انی ش��کل گرفته 
و دانش آموخت��گان داروس��ازی را در کش��ور ماندگار کرده اس��ت، باید در حوزه 

فرآورده های دانش بنیان حیوانی نیز شکل بگیرد.
رئیس ستاد زیست فناوری همچنین با تأکید بر تأمین نیازهای کشور در حوزه 
فرآورده ه��ای غذای��ی و دارویی حیوانی ادامه داد: در ح��وزه دام، طیور و آبزیان 
وابس��تگی های جدی داریم و ظرفیت بس��یار خوبی در این حوزه برای اشتغال و 

ثروت آفرینی توأم با تامین نیازها وجود دارد.
رئی��س بنی��اد مل��ی نخب��گان همچنین بی��ان کرد: ب��رای تامی��ن اولویت ها 
راه��ی طوالنی در پیش داریم و ای��ن راه با حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ هایی که بخش خصوصی س��رمایه گذار آنها اس��ت کوتاه می شود. 
البته هر کدام از نیازهای دارویی، فرصتی برای ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده و 
خوداتکایی است که بخش های مختلف از جمله پژوهشگاه ها، باید بستری فراهم 
کنند که بخش خصوصی بتواند با سرمایه گذاری روی ایده های نوآورانه، نیازها را 

به محصول و اشتغال بدل کند.
س��تاری، با اش��اره به اینکه الگوی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
فعالیت در زیس��ت بوم نوآوری، در تأمین فرآورده های پیش��رفته »ایران ساخت« 
حوزه دارو اثرگذار بوده اس��ت، افزود: بهمن ماه س��ال جاری، نخستین کارخانه 
آنزیم کش��ور به عنوان تامین کننده یکی از راهبردی ترین نیازهای دامی آغاز به 
کار می کند؛  سال جاری همچنین نخستین واکسن »ایران ساخت« و سال آینده 

نیز چهار واکسن دیگر به بازار دارویی کشور روانه خواهد شد.
به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، این موفقیت با س��پردن کار 
ب��ه بخش خصوصی ممکن ش��د. به میدان آمدن بخ��ش خصوصی و حمایت از 
ایده های نوآورانه تولید محصول اثرمند را ممکن می کند و در این بس��تر فکری، 

به طور کامل برای حمایت و همکاری آمادگی داریم.
 س��تاری با بیان اینکه زیست بوم ایجادشده در زیس��ت فناوری، باید در حوزه 
فناوری حوزه دام، طیور و آبزیان نیز ش��کل بگیرد، افزود: همان زیست بومی که 
در تولید داروهای زیس��تی و نوترکیب ش��کل گرفته و این عرصه اکنون صاحب 
یک صنعت شده که  دانش آموختگان داروسازی را در کشور ماندگار کرده است، 

باید در این حوزه شکل بگیرد.
 نوآوری شرکت های دانش بنیان تحولی تازه در فناوری های ایجاد کرده است

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این زیس��ت بوم با عزم بخش خصوصی 

که حاضر اس��ت در این بخش س��رمایه خود را صرف کند شکل می گیرد، گفت: 
حاصل پژوهش��ی که صرفا متکی به بودجه دولتی اس��ت راه به جایی نمی برد و 
این نوآوری شرکت های دانش بنیان است که می تواند تحولی تازه در فناوری های 

این حوزه ایجاد کند. 
ستاری همچنین افزود: خط تولید مرغ، نمونه خوبی از وابستگی در فناوری های 
این حوزه است که در تمامی بخش های آن از نژاد جوجه تا پروبیوتیک ها و آنتی 
بیوتیک ها وابس��تگی وجود دارد و باید این بازار خارق العاده به دست شرکت های 
دانش بنیان داخلی برس��د. زیرا مهم ترین انگیزه بخش این جوانان دانشجو وجود 
کسب و کاری است که آینده ای روشن داشته باشد و در این حوزه آمادگی داریم 
با همکاری دانشگاه تهران حمایت های الزم را برای رونق این بخش انجام دهیم.

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه ب��رای این حوزه ها 
اولویت های جدی در این نهاد وجود دارد، گفت: به کمک این توانمندی و صرفا 
ب��ا حمایت از بخش خصوصی و جوانان خالق می ت��وان برای رفع این نیاز اقدام 
کرد. این کار با س��رمایه گذاری بخش خصوصی به درآمد بس��یار باال و اش��تغال 
درخور توجه منجر می ش��ود. البته کاس��تی های بسیاری وجود دارد که هر کدام 
فرصتی برای ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده و خوداتکایی هس��تند. ما نیز در این 

بستر فکری جدید، به طور کامل آماده حمایت و همکاری هستیم.
 به گفته وی، بهمن ماه نخس��تین کارخانه آنزیم کش��ور راه اندازی می ش��ود. 
امسال نخستین واکسن ایران ساخت و سال آینده چهار واکسن وارد بازار دارویی 
کشور می شود. این موفقیت با سپردن کار به به بخش خصوصی ممکن شد. پس 

برای تولید محصول اثرمند باید بخش خصوصی وارد میدان شود.
 نقش شرکت های دانش بنیان در متن جامعه پررنگ شود

در بخش دیگری از این بازدید، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی با تأکید بر اینکه حضور شرکت های دانش بنیان در متن زندگی جامعه باید 
مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، اظهار کرد: نقش شرکت های دانش بنیان در زندگی 
جامعه مشهود است و اگر این شرکت ها نبودند، قطعا شاهد بهترشدن ارائه خدمات 
و محص��والت فناورانه نبودیم. حضور این ش��رکت ها باید به دیگر بخش ها از جمله 

زیست پزشکی و پزشکی دامی نیز تسری و توسعه پیدا کند.
 مخبر دزفولی ادامه داد: این پژوهش��کده وابس��ته به دانش��کده دامپزش��کی 
دانش��گاه تهران، تحقیقات گس��ترده ای را در حوزه دامپزشکی و زیست پزشکی 
انجام داده اس��ت. محصوالت دارویی بیولوژیک و واکس��ن های انس��انی دامی و 

انسانی در این پژوهشکده تولید شده است و در مرحله تجاری سازی قرار دارد.
ب��ه گفته وی، همچنین اتاق های تمیز، بخش مراقبت های ویژه و آزمایش��گاه 
پاتولوژی و کش��ت بافت از بخش های این پژوهش��کده اس��ت. البته محصوالت 
دارویی بیولوژیک، واکس��ن های انس��انی دامی و انس��انی نیز در این پژوهشکده 
تولید ش��ده اس��ت و دو محصول گیاهی تولیدش��ده آن نیز مرحله تجاری سازی 

قرار دارد.

نوآوری های استارت آپی به مدد محرومیت زدایی آمد

دو شنبه
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س��خنرانان در همایش فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی ضمن اشاره به 
خأل قوانین در حوزه کتاب دیجیتال بر نقش و اهمیت تکنولوژی در رواج فرهنگ 

کتابخوانی تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار مه��ر، همایش »فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی« 
و تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره مس��ابقات کتابخوانی »کتابته« به همت 
مجموع��ه کتابته و همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران 
عصر روز چهارش��نبه ۱3 آذر ۱3۹۸ در تاالر اشراق مجموعه ایوان شمس برگزار 

شد.
در این همایش مجتبی تبریزنیا، معاون فناوری اطالعات مؤسسه خانه کتاب، 
جعفر پوراس��ماعیلی، مدیرعامل »کتابته«، ابوالفضل رفیع، مدیرکل اجتماعی و 
فرهنگی ش��هرداری ته��ران و تنی چند دیگر س��خنرانی کردند. در این همایش 
همچنین از عباس یداهلل زاده، مدیر موسس��ه فرهنگی کتاب نیز برای کارآفرینی 

در حوزه کتاب برای ۱00 نفر در شهر تهران تجلیل شد.
در زمینه کتاب دیجیتال خأل قوانین وجود دارد

مجتبی تبریزنیا در این نشست گفت: در حدود ۲0 سال اخیر کتاب الکترونیک 
فضای نش��ر کش��ور را تحت تاثیر قرار داده اس��ت، اما با وجود این تاثیر ما هنوز 
درباره نامش به نتیجه نرسیده ایم. برخی آن را کتاب دیجیتال می خوانند و برخی 
دیگر کتاب الکترونیک. در تعریف این نوع از کتاب گفته اند که کتاب الکترونیک 
یک نرم افزار حاوی محتواست. این نرم افزارها روز به روز دارند تنوع بیشتری پیدا 

می کنند و کتابته هم جزو نرم افزارهای پیشرو در ارائه کتاب الکترونیک است.
وی اف��زود: در س��ال ۲0۱۹، ۹درصد ب��ازار جهانی به کتاب ه��ای الکترونیک 
اختصاص پیدا کرده است با رقم باالیی از نظر گردش مالی. در سال ۹6 در ایران 
کت��اب الکترونیک تنها 0/5 درصد و در س��ال ۹۷ یک درص��د بازار را در اختیار 
داش��ته اس��ت. از نظر موضوعی در سطح جهان نیز بیش��ترین درصد کتاب های 
الکترونی��ک با موضوع عمومی اس��ت. ضری��ب نفوذ کتاب دیجیت��ال در جهان 
۱3درصد و در ایران یک درصد اس��ت و این نش��ان می دهد که ما راه های نرفته 

بسیاری داریم.
تبریزنیا ادامه داد: از مجموع یک میلیون و ۴00 هزار عنوان کتابی که پس از 
انقالب در ایران منتش��ر شده حدود یک میلیون عنوان در دسترس نیست و این 
طبیعی اس��ت. کتاب الکترونیک می تواند این حجم عمده از کتاب ها را به چرخه 

نشر بازگرداند بدون آنکه هزینه زیادی را به اقتصاد نشر وارد کند.
وی همچنین با اش��اره به این نکته که کتاب دیجیتال از بسیاری از جهان هم 
فرصت است و هم نیست گفت: کتاب الکترونیک می تواند محتوای فاخر فارسی 
را در فض��ای وب از نظر کیفی ارتقا دهد. مش��ارکت نخبگان در تولید محتوا در 
کتاب الکترونیک نیز راحت تر است، اما به هر حال در این حوزه ما سرقت علمی 
را ه��م داریم و ای��ن به دلیل خألهای قانونی در این حوزه رخ می دهد. همچنین 
مشکالت کپی بدون اجازه هم وجود دارد. از طریق کتاب الکترونیک تولید کتاب 

کم ارزش هم ممکن است صورت گیرد.
تبریزنیا مش��کالت عمده نشر الکترونیک در ایران را نبودن قوانین مناسب در 
این عرصه عنوان کرد و گفت: ناشران کاغذی کتاب الکترونیک را به عنوان رقیب 
دیده و در مقابل آن مقاومت می کنند. این باعث شده تا ناشران کتاب الکترونیک 
حمایت چندانی نش��وند. باید بپذیریم که کتاب الکترونیک فواید بسیاری دارد و 
مثال پدیده خودناشری را موجب شده که در جهان رواج دارد و سهم بیشتری از 

اقتصاد نشر را نصیب نویسنده می کند.
سرعت تغییرات تکنولوژیک بسیار زیاد است

جعفر پوراسماعیلی در این برنامه گفت: سرعت تغییرات تکنولوژی بسیار زیاد 
اس��ت و این مولفه س��ال به سال دارد جای بیش��تری در زندگی ما باز می کند. 
جامع��ه فعل��ی ما هم به خدمات س��ریع عادت کرده اس��ت. در ح��وزه کتاب و 
کتابخوان��ی نیز عادت کرده ایم به متون دیجیتال��ی و پیام های کوتاه. تکنولوژی 

حتی شیوه و سبک زندگی ما را هم تغییر داده است.
وی افزود: تا دو دهه پیش هنوز اینترنت تاثیر چندانی بر زندگی ما نداش��ت، 
اما همین دو سه هفته پیش با قطع کردن اینترنت همه متوجه شدیم چه اتفاقی 
افتاده و این مولفه چه جایگاهی در زندگی ما داش��ته اس��ت. این مس��اله یعنی 
انق��الب دیجیتال و ما باید مراقب باش��یم تا بتوانیم تح��والت را مدیریت کنیم. 
شرکت نوکیا جایگاه بس��یاری در بازار تلفن همراه داشت، اما چون با تکنولوژی 

همگام نبود به راحتی جای خود را به شرکت ساده سامسونگ واگذار کرد.
پوراس��ماعیلی ادام��ه داد: همه کتابخوان ه��ای امروز اعتق��اد دارند که کتاب 
کاغ��ذی چی��ز دیگری اس��ت و ما به بوی کاغ��ذ و عم��ل ورق زدن کتاب عادت 
کرده ایم. در اینکه شکی نیست، اما فراموش نکنیم که کودکان و نوجوانان امروز 
چندان کاغذ نمی بینند و دیجیتالی هس��تند. از طرفی ناشران و نویسندگان هم 

دارند کم کم به روند تحوالت دیجیتال می پیوندند.
ضرورت فرهنگ سازی در حوزه کتاب الکترونیک

مدیرعام��ل »کتابت��ه« در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه فواید کتاب 
الکترونیک و تحوالتی که این پدیده در صنعت نش��ر ایران موجب می شود اشاره 
ک��رد: با توجه به انقالب دیجیتال در جامعه ما ضرورت دارد که در زمینه کتاب 
الکترونی��ک به طرف فرهنگ س��ازی برویم و برنامه های م��ان در این زمینه را به 
صورت »برد – برد« بچینیم. کتاب دیجیتال کاهش قیمت تولید کتاب را موجب 

می ش��ود. ما اگر سطح دسترسی به اپ ها را راحت تر کنیم، با پایین آمدن قیمت 
تولید کتاب، می توان به فروش بیش��تر و در نتیجه رس��یدن ناشران و مولفان به 

سود بیشتر فکر کرد.
پوراس��ماعیلی گفت: باید در زمینه فرهنگ س��ازی هم خالقیت داشته باشیم. 
جامع��ه ام��روز ما نیاز به س��رگرمی دارد و ب��ا ورود در این ح��وزه می توان کار 
فرهنگ س��ازی را بهت��ر و هدفمندتر انجام داد. همچنی��ن فراموش نکنیم که به 
دلیل حجم بس��یار باالی تبلیغات غیرواقعی در این س��ال ها، مردم از آن دلسرد 
ش��ده اند، بنابراین تبلیغات در حوزه کتاب باید بس��یار خالقیت داش��ته باشد تا 

بتواند مخاطب را جذب کند.
وی همچنی��ن معایب کتاب الکترونیکی را قابل رفع خواند و ادامه داد: اکنون 
یکس��ری ابزارها برای کتاب های الکترونیکی طراحی ش��ده که مقوله خواندن را 
راحت می کند. از این دس��ت ابزارها می توان به کیندل آمازون، تکنولوژی جوهر 
مغناطیس��ی، ش��بکه های اجتماعی مانن��د Goodreads و س��ایت های تبادل 
کتاب از این دس��ت از ابزارها هستند. یکی از معایب مهم کتاب الکترونیک ضرر 
داشتنش برای چشم است که می توان با استفاده از این ابزارها آن را برطرف کرد.

ترویج فرهنگ کتابخوانی یک مسئولیت اجتماعی است
مدیرعامل کتابته در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اجتماعی تک 
تک افراد جامعه در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی اش��اره کرد و گفت: همه ما 
در هر موقعیت اجتماعی که قرار داریم باید رسالت خود در زمینه ترویج فرهنگ 
کتابخوان��ی را انجام دهیم. مس��ئولیت اجتماعی در این حوزه را می توان اینگونه 
دس��ته بندی کرد: مسئولیت اجتماعی س��ازمان های دولتی و نظارتی، مسئولیت 
بخ��ش خصوصی و مس��ئولیت اجتماعی هر ایرانی. متاس��فانه هم��ه ما کتاب را 
رها کرده ایم و انتظار داریم که فقط دولت فرهنگ س��ازی کند. باید مس��ئولیت 

اجتماعی خود در این حوزه را در حد توان انجام دهیم.
وی اف��زود: کتاب الکترونیکی در ایران اکن��ون، دارد جای خود را باز می کند. 
کتابخان��ه ای مجازی ب��ا عنوان »کتابخانه ملی ک��ودکان و نوجوانان«  با مدیریت 
مصطفی رحماندوس��ت دارد فعالی��ت خوبی را انجام می دهد و بس��یار مخاطب 
دارد. بنابراین این مولفه می تواند در راستای فرهنگ سازی و ترویج کتابخوانی در 
س��طح جامعه به کمک ما بیاید. ما در س��ال ۱3۹5 برای راه اندازی پروژه کتابته 
ابتدا یک پژوهش و مطالعه میدانی مفصل انجام دادیم تا بفهمیم که چه عواملی 

باعث کتاب نخوانی شده است؟
پوراسماعیلی ادامه داد: در این مطالعه مشخص شد که چند عامل بهانه های 
کتاب نخوانی هستند: قیمت باالی کتاب، فراموش کردن، نداشتن انگیزه، تنوع 
بسیار کتاب و اینکه مخاطب نمی داند کدام کتاب را بخواند و در نهایت معضل 

جدی عدم نیاز و نبودن کتاب در س��بد خرید خانوارهای ایرانی. کتابته س��عی 
ک��رد ب��ا کار تحقیقاتی این موانع را در حد توان خ��ود برطرف کند. ما در این 
پروژه هر هفته یک کتاب را توس��ط چهره های مشهور معرفی می کنیم و برای 
ک��م کردن قیمت کتاب ه��ا آنها را به صورت کت��اب الکترونیکی و صوتی ارائه 
می کنیم. برای رس��یدن ب��ه مولفه انگیزه هم کتابته یک مس��ابقه را راه اندازی 
کرده اس��ت که از متن کتاب سوال برای کاربران ارسال می شود و کاربر هرچه 
س��ریع تر ج��واب بدهد امتیازش بیش��تر خواهد بود. این باعث می ش��ود تا هر 
روز چند بار به کتاب س��ر بزند. این امر در رفع فراموش��ی هم کمک می کند. 
همچنین این مسابقه بدون قرعه کشی است و به همه جایزه پرداخت می شود. 
هر کاربر به نس��بت امتیازش جایزه بیشتری می برد و جوایز از 5هزار تومان تا 

۲00 هزار تومان هستند.
مدیرعام��ل کتابته این پروژه را صرفا ایده ای ب��رای ترویج کتابخوانی خواند و 
گفت: کتابته نمونه داخلی و خارجی ندارد و هدف از آن صرفا قدم برداشتن گامی 
در جهت ترویج کتابخوانی در کشور است. ما ۱۷ دوره مسابقه برگزار کردیم که 
متوس��ط مطالعه هر کاربر ۱5۷ دقیقه است. تعداد کتاب های خوانده شده 3 هزار 

عنوان اس��ت. مبلغ کل جوایز پرداخت ش��ده نیز ۸0 میلیون تومان بوده است. ما 
ریزش کاربر بسیار کم داشته ایم.

شهرداری از ایده های مروج کتابخوانی حمایت می کند
ابوالفضل رفیع نیز در این مراسم گفت: یکی از ماموریت های شهرداری تهران 
در حوزه فرهنگ ترویج کتابخوانی است و هر ساله بودجه ای به این امر اختصاص 
پیدا می کند. اکنون ۱00 کتابخانه عمومی در ش��هر تهران زیر نظر شهرداری به 
فعالیت می پردازند و ۲00 کتابخانه محلی. امیدوارم در یک برنامه یکساله تعداد 

کتابخانه های محلی را به 35۲ عدد برسانیم.
وی افزود: جامعه ما از نظر س��طح مطالعه ضعیف است و ما باید برای سعادت 
جامعه و پیش��رفت امر کتابخوانی تالش کنیم و در این راه مأیوس نش��ویم. باید 
ب��رای دف��اع از اعتبار فرهنگی ایران هر کاری را ک��ه در توان داریم انجام دهیم. 
در 35۲ محل��ه تهران اگر هر ایده ای برای امر کتابخوانی دارید ما از آن حمایت 

می کنیم.
رفیع ادامه داد: هدف داش��تن باالترین س��طح مطالعه در جهان دست یافتنی 

است فقط نباید مأیوس شویم.

در همایش فناوری های نوین در فرهنگ کتابخوانی مطرح شد

خأل قوانین مناسب در حوزه کتاب دیجیتال

دو شنبه
18 آذر 1398
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ماحصل سفر وزیر ارتباطات به نمایشگاه باکوتل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه نمایشگاه ارتباطات و فناوری باکو، با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات درباره 
تحریم های یک جانبه علیه ایران و با مسئوالن حوزه ارتباطات آذربایجان درباره تداخل فرکانسی مرزی بین دو کشور، مباالت 

مالی پستی و گسترش همکاری ها در حوزه امنیت سایبری و توسعه روابط سازمان فناوری ایران، گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی ارتباطات، نوآوری و فناوری های پیشرفته باکو موسوم به »باکوتل« 
در روزهای ۱۲ تا ۱5 آذرماه جاری برگزار شد و محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران - هم با 
هیاتی متشکل از ۱۴ استارت آپ ایرانی در این نمایشگاه حضور یافت. علت حضور استارت آپ های ایرانی در این نمایشگاه، 
تالش برای یافتن بازارهای منطقه ای و بین المللی است. آذری جهرمی در یکی از دیدارهای خود در جریان سفر به جمهوری 
آذربایجان در حاشیه نمایشگاه  باکوتل، با رامین قلی زاده - وزیر ارتباطات و حمل و نقل جمهوری آذربایجان - دیدار کرد و 
در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر گسترش روابط، روند تسریع اجرای تفاهمات و توافقات گذشته را بررسی کردند و در 
جریان این مذاکرات هر یک از طرفین دستوراتی را برای اجرایی شدن هرچه سریع تر توافقات پیشین صادر کردند. تداخل 
فرکانس��ی مرزی بین دو کش��ور، مباالت مالی پستی، گسترش همکاری ها در حوزه امنیت سایبری و توسعه روابط سازمان 

فناوری ایران با مرکز نوآوری جمهوری آذربایجان، از جمله مباحث این دیدار بود.
تالش برای توسعه بازار ۲ کشور ایران و آذربایجان

آذری جهرم��ی در این دیدار تاکید کرد: جمهوری آذربایجان فضای رو به رش��د خوبی در ح��وزه فناوری اطالعات دارد و 
همکاری های عمیقی بین وزارت ارتباطات ایران و مجموعه وزارت ارتباطات و حمل ونقل آذربایجان وجود دارد، بنابراین این 
یک فرصت بس��یار خوب برای شرکت های دو کشور اس��ت تا بازار خود در منطقه را توسعه دهند و طرح »منطقه قوی تر« 
را به  طور عملی محقق کنند، هرچند نتایج آن نیز روزبه روز روش��ن تر و ملموس تر می ش��ود. قلی زاده نیز با تاکید بر اهمیت 
توس��عه روابط با جمهوری اس��المی ایران گفت: روس��ای جمهور ایران و آذربایجان و همچنین مردم دو کشور روابط بسیار 
خوبی با یکدیگر دارند که نتایج مثبت این رابطه را هم ما می توانیم در مناسبات و همکاری های دوجانبه بین وزارتخانه های 
دو کش��ور مش��اهده کنیم و امیدوارم این روند بیش از پیش توسعه و گسترش پیدا کند. آذری جهرمی همچنین درباره این 
دیدار گفت: روابط دوجانبه ایران و آذربایجان به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به خوبی در حال پیشرفت است. 
تفاهماتی که در این مدت با آذربایجان پیگیری می کردیم در حال اجرایی ش��دن است. هم اکنون سه شرکت ایرانی به  طور 
رسمی فعالیت های خصوصی خود را در مرکز نوآوری این کشور آغاز کرده اند. این سرآغاز یک حرکت اقتصادی بود که ما از 
قبل شروع کردیم و امروز به نتیجه رسیده است تا بر پایه تفاهمات سیاسی که بین دو کشور بود، شرایطی را فراهم کنیم تا 

شرکت های ایرانی بتوانند در این کشور حاضر شوند و به توسعه بازار خود بپردازند.
کاهش هزینه های رومینگ در مناطق مرزی

آذری جهرمی با بیان اینکه در این دیدار مباحث مهمی مثل تداخل فرکانسی مرزی دو کشور مطرح شد، گفت: تماس های 
برخی از شهروندان ما در مناطق مرزی به صورت ناخواسته به شبکه تلفن همراه کشور آذربایجان رومینگ می شود. به صورت 
متقابل هم این مساله وجود دارد. هرچند این مساله به  شدت کاهش پیدا کرده و تا شعاع ۲.5کیلومتری به نوعی مدیریت 
شده است. ولی تقریبا نزدیک به ۱۸0 روستا در استان اردبیل همچنان در این شعاع ۲.5 کیلومتری قرار دارند. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات تاکید کرد: تفاهمی کرده بودیم که این تداخل را به حداقل برسانیم که این هزینه رومینگ ناخواسته به 
مردم تحمیل نش��ود. کارگروه مش��ترکی تشکیل شده بود تا کارهای اندازه گیری را انجام دهند که این کار را آغاز کرده اند و 
مقرر شده تا طرف آذربایجانی سریع تر تعهدات خود را در این رابطه عملیاتی کند. وی با اشاره به بحث امنیت سایبری در 
این نشست گفت: برای مقابله با حمالت سایبری که به دو کشور می شود، بنا بود مرکز ماهر ایران و مرکز سرت جمهوری 
آذربایجان متصل شوند که براساس توافقات میان دو کشور این اتصال اکنون برقرار شده است و این هم یک نوع پیشرفت در 

روابط دوجانبه ایران و آذربایجان است.
دیدار با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات

آذری جهرمی در این سفر همچنین با هولین ژائو، دبیرکل ITU )اتحادیه جهانی مخابرات( دیدار و درخصوص همکاری های 
دوجانبه ایران با این اتحادیه جهانی گفت وگو کرد و آنها همکاری های دوجانبه ایران و این سازمان بین المللی را بررسی کردند. 
در این دیدار وزیر ارتباطات از دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برای دیدار از ایران دعوت کرد و مقرر شد او اسفندماه سفری 
به تهران داشته باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این دیدار با انتقاد از تحریم های یک جانبه و غیرقانونی علیه مردم 
ایران تاکید کرد که این تحریم ها بر روند سرعت توسعه فناوری  در ایران می تواند تاثیرگذار باشد و ضروری است که نهادهای 
بین المللی از جمله اتحادیه جهانی نسبت به این تحریم ها واکنش نشان دهند. دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات ITU نیز با 
اشاره به تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: ایران دوستان زیادی در سطح منطقه و در جهان دارد و متاسفانه آمریکا 
نگاه بلندمدتی در این زمینه ندارد. هولین ژائو همچنین از نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در اجالس های بین المللی و 
کمک به توسعه دانش در حوزه ارتباطات تقدیر کرد. آذری جهرمی با اشاره به یکی از توافقات این جلسه گفت: با آمادگی که 
داشتیم ایران اواخر فروردین ماه میزبان یکی از کارگروه های علمی استانداردسازی مقررات مخابراتی در حوزه 5G کارگروه 

چهار و پنج در ایران خواهد بود و با حضور فعال دانشمندان ایرانی و خارجی جلسه ای را برگزار خواهیم کرد.
توسعه همکاری ها با کشور افغانستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: توسعه همکاری ها با افغانستان به خصوص توسعه همکاری های علمی با این کشور 
از دیگر مباحث مطرح شده بود. دبیرکل ITU درخواست داشت که ما مساعدت هایی را برای توسعه دانش ارتباطات و فناوری 
اطالعات از طریق تربیت دانشجو در افغانستان داشته باشیم که ما در این زمینه اعالم آمادگی کردیم و بنا شد که ایشان نیز با 
وزیر افغانستان گفت وگویی داشته باشد و ما برای مذاکره و توسعه همکاری ها میزبان وزیر افغانستان در ایران باشیم. آذری جهرمی 
تصریح کرد: طبیعتا یکی از کارهایی که دبیرکل ITU در حوزه هماهنگی های خود انجام می دهد، همگن سازی توسعه دانش در 
کشورهای مختلف است که درخواست ایشان این بود که ما نگاه ویژه ای برای آموزش در حوزه فناوری در افغانستان داشته باشیم 
که البته سیاست ما در کشور هم بوده است. بحثی هم در ارتباط با آینده تکنولوژی5Gدر کشورهای مختلف شد که این تکنولوژی 

در حال پیشرفت است و مسیری که ما در ایران هم انتخاب کرده ایم با جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
بخشی مهمی از اقتصاد آینده متعلق به حوزه فضایی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در ادامه دیدارهای خود با رشاد نبی اف -رئیس شرکت آژانس فضایی جمهوری 
آذربایجان- دیدار کرد. آذری جهرمی با بیان اینکه دانش فضایی و س��اخت ماهواره اهداف مختلفی دارد، گفت: بخش اعظم 
اقتصاد آینده متعلق به حوزه فضایی است، بنابراین باید جایگاه خود را در این بازار تعریف کنیم که آیا می خواهیم مصرف کننده 
باش��یم یا تولیدکننده. وی افزود: در حوزه فضایی در حال حاضر چند کش��ور به صورت خاص برنامه ریزی و با پیشرفت های 
قابل توجه عمده دستاوردهای این بخش را متعلق به خودشان کرده اند. ما در ایران برنامه ریزی کرده ایم در این حوزه تنها 
مصرف کننده نباشیم و بر همین اساس یک برنامه ۲0 ساله تنظیم کرده ایم که نیمی از آن گذشته و تالش داریم تا منظومه 
فضایی را تشکیل دهیم . بر این اساس توسعه صنعت فضایی برای ما یک ضرورت راهبردی است. آذری جهرمی تاکید کرد در 
این رابطه از هر نوع همکاری دوجانبه و چندجانبه استقبال می کند و سازمان فضایی ایران این آمادگی را دارد تا باب همکاری 
مشترک با آژانس فضایی جمهوری آذربایجان را باز کند. رشاد نبی اف هم در این دیدار با ابراز خشنودی از تمایل جمهوری 
اسالمی برای همکاری گفت که جمهوری آذربایجان هم از شکل گیری همکاری مشترک استقبال می کند. وی تاکید کرد 
که آمادگی دارد در کوتاه ترین زمان ممکن برای آغاز گفت وگوهای دوجانبه میزبان رئیس سازمان فضایی ایران در باکو باشد.

دیدار با استارت آپ های حاضر در باکو
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با شرکت ها و استارت آپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه باکوتل دیدار و به آنها 
توصیه کرد از فرصت و ظرفیت حضور در نمایشگاه باکوتل برای توسعه بازار خود نهایت استفاده را ببرند و تعامل با شرکت ها 

و استارت آپ های کشورهای منطقه  می تواند به رشد اکوسیستم استارت آپ های ایرانی نیز تاثیر بگذارد.
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ممکن اس��ت برای شما هم پیش آمده باشد که با وجود داشتن 
دالیل و منطق بس��یار عالی نتوانس��تید ش��خص موردنظر خود را 
راض��ی کنید حرف تان را بپذیرد. این امر کاماًل طبیعی اس��ت زیرا 

در متقاعدکردن دیگران فاکتورهای دیگری نیز دخیل هستند. 
ش��ما و همکارتان پیشنهادهای مربوطه خود را به مدیر در اتاق 
جلس��ه ارائه می دهید و اطمینان دارید که پیش��نهادتان پذیرفته 
خواهد ش��د. از آنجا که در پیش��نهاد همکارتان مش��کالت زیادی 

را می بینید.
اما مسئله  عجیب این است که...

هنگامی  که همکار ش��ما ایده خود را ارائه می دهد، رئیس مدام 
س��ر خود را به نشانه  موافقت تکان می دهد. او به نظر می رسد که 

عملکرد همکار شما را سرگرم کننده و جذاب می بیند.
در نهایت پیشنهاد همکارتان، به جای شما، پذیرفته می شود.

مدیرتان فردی باهوش است. او باید قادر به تشخیص صالحیت 
ایده و اس��تدالل های ش��ما باشد و پیشنهاد ش��ما را برای توسعه 

شرکت قبول کند.
اما چرا با آنچه همکارتان گفته بیشتر متقاعد شده است؟

معتبربودن یک استدالل کافی نیست
ما، به عنوان انس��ان، همیش��ه افتخ��ار می کنیم ک��ه می توانیم 
منطقی فکر کنیم. ما با بررس��ی هزین��ه و مزایا به دقت تصمیمی 

منطقی می گیریم.
 مغز ما این گونه کار می کند، مگر نه؟ 

در واقعیت، ما آنگونه که فکر می کنیم منطقی نیستیم.
درواق��ع، ذهن ما پ��ر از تعصبات اس��ت. عوام��ل بیرونی مانند 
استدالل های منطقی به سختی می توانند تاثیرات تعصبات عمیق 

ریشه دار ما را جبران کنند.
یک مطالعه نش��ان می دهد افرادی که از مجازات اعدام حمایت 
می کردن��د پ��س از اط��الع از ای��ده  ضد مج��ازات اع��دام  به طور 
ش��گفت آوری بیشتر از مجازات اعدام حمایت کردند. همین اتفاق 

برای طرف مقابل افتاد. 
محققان نتیجه گیری کردند که اثری شناخته شده به عنوان »اثر 
جذب بی تأثیر« دلیل این موضوع بوده اس��ت. ما فقط شواهدی را 
می بینیم که از نظرم��ان حمایت می کنند. این اثر در هر جنبه ای 

جهانی است.
به  عبارت  دیگر، تصمیم ما ثابت بوده و نظرمان به راحتی توسط 

استدالل تغییر نمی کند.
معتبربودن یک اس��تدالل به اندازه کاف��ی ما را تحت تأثیر قرار 

نمی دهد.
پس چه چیزی کم است؟

3 اجزای متقاعدکننده مؤثر
ارس��طو، فیلس��وف معروف، س��ه مؤلفه متقاعدکننده را معرفی 

کرده است.
اعتب��ار اس��تدالل، احساس��ات ش��نوندگان و تصاویر ش��خصی 

سخنرانان.
همه اینها به طور کل بر مش��روعیت ما تأثیر می گذارند. نادیده 

گرفتن هر یک از اجزا می تواند این تضمین را بی اثر کند.
احساس��ات ش��نوندگان، با متمایل کردن آنها به گوش دادن به 
استدالل، متقاعدکننده هستند. بدون آن حتی متقاعدکننده ترین 
بحث مورد پذیرش واقع نخواهد ش��د و با وجود آن حتی یک ایده 

توسعه نیافته به خوبی پشتیبانی خواهد شد.
تصاویر ش��خصی س��خنرانان، به دلیل گرایش شنوندگان برای 
اعتمادکردن به وی مؤثر هس��تند. این می تواند تصور »او مسئول 
و س��خت کوش بوده« یا »به نظر قابل اعتماد می آید« را ایجاد کند. 

اعتبار استدالل در این مورد بی اهمیت است.
مطمئن��اً، م��ا هنوز هم به یک اس��تدالل کارآمد نی��از داریم تا 
دیگران را متقاعد سازیم. بااین حال، اعتبار تنها برای متقاعدکردن 

دیگران کافی نیست.
چه کار کنم همه به من گوش دهند؟

پ��س از یادگیری آنچه ممکن اس��ت در متقاعدک��ردن ما فاقد 
باشد، اکنون باید دقیقاً بدانیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم 

تا این نکات را در استفاده روزانه خود استفاده کنیم.
۱. از وضعیت احساسات شنوندگان خودآگاهی داشته باشید

زمان مناس��ب هنگامی  که ش��نوندگان آرام و آماده گوش دادن 
هستند را انتخاب کنید.

هرگز عاقالنه نیس��ت که بحثی را با افرادی که از لحاظ عاطفی 
ناپایدارند، شروع کنیم. 

 ب��ه زب��ان بدن ش��نوندگان و ح��االت چهره آنها توج��ه کنید. 
بعضی اوق��ات بدن آنها س��یگنال هایی از اینکه تمایل به ش��نیدن 
ندارند یا خس��ته هستند نشان می دهد. ادامه دادن در این شرایط 

نادرست است.

۲. یک تصویر مثبت بسازید
هر از گاهی، ما افراد را به عنوان اشخاص قابل اعتماد و اشخاص 
غیرقابل اعتماد دس��ته بندی می کنیم. ایجاد یک تصور قابل اعتماد 
باعث می شود کار متقاعدکردن آسان تر شود. مسئول کلمات خود 
باش��ید قبل از قضاوت ی��ا نتیجه گرفتن، اعتب��ار خودتان را چک 

کنید.
3. ارائه تان را بهبود دهید

حتی اگر شما یک اس��تدالل قوی داشته باشید، باید پیام را به 
طرز شفاف و قانع کننده به درستی انتقال دهید.

در طول ارائه داش��تن تماس چش��می کافی، اعتماد به نفس را 
افزایش می دهد و صدا را متقاعد می کند.

 از توقف های ناگهانی در جمالت اجتناب کنید. 
ارائه خود را به روش نقطه به نقطه تقسیم کنید. افراد فقط زمانی 
می توانن��د ایده های  ش��ما را بپذیرند که منظور ش��ما را فهمیده 

باشند.
4. استدالل های قوی داشته باشید

اعتبار مهم اس��ت. اگرچه به تنهایی برای متقاعدکردن دیگران 
کافی نیس��ت. داش��تن یک اس��تدالل جامع و کاماًل توسعه یافته 

همیشه مهم است.
به دنبال شواهد حمایتی کافی باشید آیا استدالل شما بی اساس 

است یا توسط شواهد قابل اطمینان پشتیبانی می شود؟
گاهی اوقات یک یا دو ش��واهد ناکافی است. سپس شما باید راه 

دیگری را برای قدرتمند کردن ایده خود به کار ببرید.
آیا اس��تدالل مش��ابهی در دسترس اس��ت؟ اگر بله، آیا در این 
وضعیت قابل اجرا هس��تند؟ اس��تدالل خود را قب��ل از ارائه کامل 

کنید.
باور ش��خصی و توجه به احساس��ات ش��نوندگان مکمل اعتبار 
هستند. اگر دو نفر با استدالل های قابل اطمینان یکسان ایده خود 
را ارائ��ه دهد، افراد ایده کس��ی که تصویر ش��خصی بهتری دارد، 

قبول می کنند.
به یاد داش��ته باشید که اعتبار استدالل هرگز بی اهمیت نیست. 

فقط اینکه اعتبار صرفاً به تنهایی قانع کننده نیست.
اگر ما موفق به تعادل بین س��ه مؤلفه تضمین تأثیر شویم، همه 

به ما گوش خواهند داد.
Lifehack/ucan :منبع 

چگونه دیگران  را متقاعد کنیم حرف مان را بپذیرند؟
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